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Něco málo o genetice potkanů

Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná 
se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny ke komerčnímu využití.



GENETIKA NUDA JE...

Má však cenné údaje!
genetika umožňuje plánování vrhů tak, aby se 

narodila mláďata požadovaných vlastností

množit zvířata dokáže každý, chovat  nemnožit zvířata dokáže každý, chovat  ne

bez alespoň základních znalostí genetiky není 
možné provozovat chov

...a navíc genetika zase taková nuda není ☺



PROTO NEKLESEJTE NA MYSLI...

• genetika není tak složitá

• je to věda o dědičnosti 
vlastností

• vlastnost je cokoliv, 

Utah vám to vyčíslí!!

• vlastnost je cokoliv, 
nejen barva srsti, ale 
třeba i hormonální 
odezva na podráždění 
olfaktorických čidel



CO VŠECHNO JE DĚDIČNÉ?

• vzhled?

• povaha?

- ano

- kvalitativní vlastnosti

- částečně

- kvantitativní vlastnost

• zdraví?

- kvantitativní vlastnost

- částečně

- kvantitativní vlastnost

Při plánování vrhu je pot řeba, aby všechny t ři vlastnosti byly 
v rovnováze, nejde preferovat jen jednu vlastnosti nad jinými.



POVAHA – CO TO VŮBEC JE?

• komplex tvořený 
vrozenými rysy a 
nabytými zkušenostmi

• vrozené ≠ dědičně dané

• povahu ovlivňuje 

při utváření povahy jsou 
důležité zkušenosti –
socializace, habituace

• povahu ovlivňuje 
prostředí (výchova)

• geny ovlivňují základní 
rysy povahy, nikoliv 
povahu jako celek

• dědičná vymazlenost?



DĚDIČNÉ RYSY POVAHY

Domestikované zvíře

• nižší vzrušivost

• jiná hladina hormonů

• menší reakce na stres

Divoké zvíře

• reaguje rychle a razantně

• na stres reaguje agresí či 
snahou o útěk• menší reakce na stres

• odlišné reakce na 
přítomnost člověka

• rozdíl vzniká selekcí

• člověk = stres

• i ochočené divoké zvíře 
reaguje silněji na podněty

Potkani jsou domestikovaní, a ť už pocházejí z laboratorních 
chov ů, krmných velkochov ů nebo z chovatelských stanic.



NEGATIVNÍ RYSY POVAHY

Co považujeme za mínus?

• Kousavost.

• Nemazlivost.

• Utíkání místo tulení k ruce.

Dědičná agresivita?

• agresivita se často zaměňuje 
s některými rysy 
přirozeného chování 
(samice chránící mláďata, 

• Utíkání místo tulení k ruce.

• Hysterické vřískání při 
běžných situacích.

(samice chránící mláďata, 
kousnutí při krmení...)

• nemístná agresivita může 
být způsobena nadbytkem 
testosteronu – může mít i 
dědičnou příčinu

KDYŽ SI NEJSME JISTÍ , 
TAK NEKRYJEME !!



JAK ŠLECHTIT POVAHU?

1. Nepouštět do chovu 
zvířata, která mají 
nevyrovnanou povahu.

2. Sledovat celé linie.

Na co si dát pozor:

ne každý projev agrese je 
špatný

nezaměňovat vymazlenost 2. Sledovat celé linie.

3. Opakované stejné 
problémy jedné linie u 
různých majitelů 
mohou mít dědičný 
základ.

nezaměňovat vymazlenost 
s genetickými rysy 
povahy

Dělat vrhy jen kv ůli povaze, navíc u 
zvířat z neznámé linie, je nesmysl. 
Povaha není p římo dědičná.



GENETIKA ZDRAVÍ A NEMOCI

Zdraví

• stav, kdy je organismus v 
rovnováze

• nepřítomnost nemoci

Nemoc

• vzniká kombinací vnitřních 
a vnějších příčin

• nerovnováha organismu

• geny nekódují zdraví jako 
takové

• velké množství genů 
dohromady dává ochranné 
mechanismy organismu

• dělí se na získané a vrozené, 
ale ne každá vrozená 
nemoc je zároveň dědičná

• přímo dědičných nemocí je 
málo,  velký vliv na vznik 
nemoci má prostředí



IMUNITNÍ SYSTÉM

• chrání organismus před 
patogeny (záporáky)

• závisí i na genech i na 
tréninku (např. otužování)tréninku (např. otužování)

• nedostatečnost IS vede k 
nemocím (i smrti)

• IS může reagovat i 
přehnaně = alergie

• genetika IS je složitá



NEMOCI - RAKOVINA

• rychlé množení buněk, 
které ztratily normální 
regulační systémy 
(řízené geny)

• nejčastějším jsou 
nádory mléčné žlázy

• hormonálně vyvolané

• vliv má prostředí 
• gene=cká ≠ dědičná

• rakovinné bujení často 
vyvolávají vnější vlivy

• přímo dědičné je jen 
malé procento případů

• vliv má prostředí 
(obezita, karcinogeny)

• prevencí je střídmá 
strava, pohyb, kastrace



NEMOCI - MEGAKOLON

• strava neprochází a 
městná se v tlustém střevu

• úhyn na sepsi

• ne za všechny případy 
mohou genymohou geny

• genetický megakolon 
souvisí s bílou barvou

• prevence – nechovat na 
zvířatech z vrhů, kde se 
vyskytl



JAK ŠLECHTIT ZDRAVÍ?

1. Zjišťovat anamnézu 
nejen chovného zvířete, 
ale i jeho předků, 
sourozenců.

2. Nepoužívat v chovu 

Na co si dát pozor:

ne všechna onemocnění 
jsou dědičná

rozlišovat jednotlivé případy 
(nádor MŽ u dvouleté 2. Nepoužívat v chovu 

linie, kde se stejný 
problém opakuje.

3. Uvádět pravdivé údaje o 
zdraví svých zvířat a 
vrhů. Nemoc není 
ostuda.

(nádor MŽ u dvouleté 
samice je méně závažný 
než rakovina trávicího 
traktu u několika zvířat z 
vrhu)

nevyřazovat celé linie 
bezhlavě



VZHLED A GENY

• různé odlišnosti ve vzhledu 
jsou dány geny

• vznikají mutacemi

• jsou přímo dědičné (geny • jsou přímo dědičné (geny 
velkého účinku)

• šlechtí se snáze

• tvar těla, typ srsti, zbarvení



TVAR TĚLA

• mutace ovlivňuje některé 
růstové fáze hlavy embrya 
(dumbo)

• mutace ovlivňuje produkci mutace ovlivňuje produkci 
růstového hormonu 
(minipotkan)

• mutace mění stavbu pánve, 
ocas může chybět (manx)



TYP SRSTI

• mutace zpomalují růstové fáze
chlupů (rex, velvetýn)

• mutace prodlužuje růstovou 
fázi chlupů (dlouhosrstí)

• mutace mění strukturu chlupu • mutace mění strukturu chlupu 
(saténový)

• mutace mění prostupnost 
kůže pro chlupy nebo 
schopnost chlupů prostoupit 
kůží (fuzz, sphynx)



ZBARVENÍ

• mutace ovlivňují způsob 
ukládání pigmentu 
(modré barvy)

• mutace ovlivňují mutace ovlivňují 
syntézu pigmentu 
(čokoládová, plavá, ...)

• mutace ovlivňují 
rozložení pigmentových 
buněk (bílé kresby)



JAK ŠLECHTIT VZHLED?

1. Naučit se genetické 
pozadí toho, co 
chceme chovat.

2. Dodržovat pravidla 

Na co si dát pozor:

na zbytečná a nesmyslná 
křížení

na problémy spojené s 2. Dodržovat pravidla 
křížení linií, variet atd.

3. Vybírat do chovu 
zvířata odpovídajícího 
vzhledu.

na problémy spojené s 
některými mutacemi

na extrémy (víc pruhů 
není víc Adidas)



Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

obsahuje ucelený přehled 
o genetice potkanů

genetika vzhledu, povahy i 
zdraví

 

 

 

 

 

 

Rukověť genetiky  

pro chovatele potkanů 

Příručka pro chovatele, kteří by se rádi dozvěděli, jak celá ta věc funguje 

 

 

 

 

 

 

zdraví

Volně ke stažení na:

http://potkani.rodent.cz
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