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Praha – Toulc ův dvůr

Geny od A po Z

Obrázky použité v prezentaci byly postahovány z různých zdrojů na internetu z důvodů 
ilustračních a nejedná se o má díla. Prezentace nejsou určeny ke komerčnímu využití.



Abeceda genů

A – aguti

B – čokoládová

Be – černé oči

Bu – barmská

Fz – fuzz

G – americká modrá

H – bílá kresba

Hm – modifikátor genu HBu – barmská

C – barvivo

D – ruská modrá

Dr – downunder

Du – dumbo

Dw - dwarf

Hm – modifikátor genu H

Hs – bílá na hlavě

Hu – husky

Lh – dlouhosrstý

Ma – manx

Me – merle



Abeceda genů

M – britský mink

Mo – americký mink

P – šampaňská

Pe – perlová

� v zájmovém chovu se 
sleduje kolem 30 genů 
týkajících se vzhledu 
potkana

Pe – perlová

R – béžová

Re – rex

Sa – saténová

Sp – sphynx

Ve – velveteen

� je to jen zlomek z 
celkového počtu genů



Aguti (A)

� non-aguti mutace je 
(jako většina barev) 
recesivní, ale obvykle ji 
chovatelé berou jako 
základní, proto se říká, Aa

AA
aguti

základní, proto se říká, 
že „aguti se nese 

dominantně“

� po dvou non-aguti 

zvířatech se nikdy 

nenarodí žádné aguti

Aa
aguti

aa
černá



Čokoládová barva (b)

� mutace neumožňuje 
konečnou přeměnu 
tmavého barviva na 
černé, zůstane hnědé

aa bb - čokoládová

� je recesivní

� v ČR se chová málo

� někdy se zaměňuje s 
černou zesvětlenou 
přítomností jedné 
béžové alely

A- bb – čokoládová aguti



Gen pro černé oči (Be)

� je dominantní

� mění červenou barvu 
očí u potkanů 
siamských, himalájských 

c(h)c(h) Be- – černooký 
siamský potkan

c(h)c(h) bebe – klasický 
siamský potkansiamských, himalájských 

a albínů na černou

siamský potkan

cc(h) Be- – černooký 
himalájský potkan

cc(h) bebe – červenooký 
himalájský potkan

cc Be- – tzv. „ivory“, albín s 
černýma očima



Gen pro barmské zbarvení (Bu)

� gen ovlivňuje pouze 

zvířata s recesivními 

alelami genu C

� je neúplně dominantní

c(h)c(h) BuBu – sable burmese

je neúplně dominantní

� umožňuje částečnou 

syntézu pigmentu

� barmští potkani mají 
zbarvené tělo a na 
koncových částech je 
barva tmavší

c(h)c(h) Bubu Aa – wheaten burmese
c(h)c(h) Bubu aa – burmese



Bu, Be – dvě alely jednoho genu?

mají společné znaky:

� ovlivňují pouze zbarvení 
potkanů s recesivními 
alelami genu C

pravděpodobný genotyp:

bebe c(h)c(h) – siamský

B(e)be c(h)c(h) – BES

B(u)be c(h)c(h) – barmskýalelami genu C

� černoocí siamové a 
himalájci mívají mírně 
teplejší odstín základní 
barvy?

B(u) > B(e) > be

B(u)be c(h)c(h) – barmský

B(u)B(u) c(h)c(h) – „sable“

jak teorii vyvrátit?

nemůže existovat sable burmese 
který by potomkům předával 
černé oči



Gen C

� označuje se C podle 
anglického „chinchilla“, 
protože u některých 
zvířat vytváří zbarvení 
podobné činčile

� pokud tento gen 
nefunguje, zvíře není 
normálně zbarvené

� v chovu potkanů jsou 
podobné činčile

� gen je odpovědný za 

syntézů barviva, stojí na 
začátku celé série kroků 
vytvářejících barvivo

v chovu potkanů jsou 
alely tohoto genu 
zodpovědné za 
albinismus a stínovaná 
zbarvení



Gen C, alela c

� nejstarší známá alela

� recept na výrobu 
barviva není funkční, 
srst zůstává bezbarvá, 

� albinotický potkan (cc) 
je sice bílý, ale může 

nést alely jakýchkoliv 

barev, proto mezi jeho 
potomky najdeme 

srst zůstává bezbarvá, 
ačkoliv potkan má 
pigmentové buňky na 
svém místě

� tzv. albinismus

� alela je recesivní

potomky najdeme 
normálně zbarvená 
zvířata!



Gen C, alela c(h)

� i tato alela má 
poškozený recept pro 
výrobu barviva

� barvivo sice vzniká, ale 

� zbarvený zůstává 
čumák, uši, končetiny, 
zadek a ocas

barvivo sice vzniká, ale 
je citlivé na teplotu, 
proto jsou zbarvené jen 
chladnější části těla

� v zimě jsou u potkanů 
tyto znaky výraznější 
než v létě



Gen C, alela c(d)

� pracovní hypotéza:

devilové jsou další 
alelou genu C – c(d)

c(d)c(d) – „red eyed devil“

c(h)c(d) – siamský „RED“

c(d)c(d) Be- – „black eyed 
devil“devil“

Cc(d) – normálně 
zbarvený, nese zbarvení



Ruská modrá (d)

� princip vzniku zřejmě 
podobný americké 
modré

� recesivní

aa dd – ruská modrá

recesivní

� zbarvení pojmenováno 
podle podobné barvy 
srsti u koček



Gen downunder (Dr)

� oproti předpokladům se 
nejedná o alelu genu 
hooded, ale o 
samostatný gen

Hh Dr-

� ve skutečnosti nevytváří 
bílé znaky, ale naopak, 
na spodní části potkana 

vytváří v bílých místech 

barevné skvrny

� dědí se dominantně

hh Dr-

HH(e) Dr-



Dumbo (du)

� mění tvar a postavení 

uší, uši jsou více po 
stranách hlavy a 
kulatější, hlava může 
být maličko širší

DuDu
standard,
nenese dumbo

být maličko širší

� zhoršení sluchu nebylo 

potvrzeno

� po dvou dumbech se 
nikdy nemůže narodit 
standardní potkan!

Dudu , Dg
standard,
nese dumbo

dudu
dumbo



Minipotkan (dw)

� má vliv na velikost těla

� dwarf potkani jsou cca 
1/3 velikosti 
standardního

DwDw
standard
nenese dwarf

Dwdw
standardního

� recesivní mutace

� nemá sklony k 
některým typům 
rakoviny v důsledku 
nedostatečné produkce 
růstového hormonu

Dwdw
standard
nese dwarf

dwdw
dwarf



Fuzz (Fz)

� srst je jemná a 

kraťoučká, vousky 
zkroucené

� gen je recesivní

� fuzz samice průměrně 

odchovávají 2/3 počtu z 

narozených mláďat

FzFzgen je recesivní

� fuzzové jsou menší, 
musí vydávat více 
energie na udržení 
tělesné teploty

FzFz
standard

Fzfz
standard, Fg

fzfz
fuzz



Americká modrá (g)

� mutace ovlivňují přesun 
barviva do chlupu, 
ukládá se nepravidelně, 
proto je černá spíše 
šedivá (modrá)

aa gg – americká modrá

šedivá (modrá)

� recesivní

� měla by být co 
nejtmavší, světlé linie 
mohou mít problém s 
krvácivostí



Gen H

� tento gen je 
zodpovědný za vznik 

většiny typů bílé kresby 

u potkanů

Alely genu:

H – původní nemutovaná

h(i) – mezi předními

h – znak na břiše
� kromě něj rozložení bílé 

barvy ovlivňují tzv. 
modifikátory

� proto je genetika bílé 
kresby tak složitá

h – znak na břiše

h(n) – bílá většina zad

h(e) – bílá většina potkana

H > h(i) > h > h(n) > h(e)



Různé projevy genu hooded

http://www.fancy-rats.co.uk/information/guides.php?subject=varieties



Gen H, alela h

� v chovu pravděpodobně 
nejrozšířenější

� barva se nedostane na 
břicho a končetiny

HH
solid

Hh
berkshire

břicho a končetiny

� berkshire, hooded

� ve spolupráci s 
modifikátory vytváří i 
kresby banded, 

bareback

berkshire

hh
hooded



Gen H, alela h(i)

� vytváří typický 
trojúhelník na hrudníku 
zvířete – kresba irish

� je dominantní vůči 

h(i)h(i)
hh(i)
irish

je dominantní vůči 

alele hooded



Gen H, alela h(n)

� omezuje barvu na oblast 
hlavy potkana

� charakteristický je pro ni 
bílý „zářez“ mezi ušimabílý „zářez“ mezi ušima

� např. kresba capped



Gen H, alela h(e)

� vysoký podíl bílé barvy

� potkan je zbarvený na hlavě 
kolem oblasti uší a očí

kresby masked, patched, � kresby masked, patched, 

bílý s černýma očima (BEW)



Gen H, letální alely

H(re) – hooded restricted

� vytváří různě roztřepené 
bílé znaky na hlavě, 
nepravidelné cik-cak 
blazedy a pod.

H(ro) – „roberts“ (essex)

� charakteristický je 
postupným zesvětlováním 
barvy, podél páteře je 
nejtmavší, boky jsou blazedy a pod.

� H(re)H(re) mláďata umírají 
ještě v děloze během 2. 
týdne těhotenství

� u H(re)- samců dochází po 
půl roce k postupné sterilitě

nejtmavší, boky jsou 
světlejší, spodek těla bílý

� na čele má obvykle spotted 
nebo může se vyskytovat i 
blazed

� obvyklý genotyp je HH(ro)



Gen head spot (hs)

� tvoří bílou skvrnu na 
čele potkana (spotted), 
někdy protaženou až k 
čumáku (blazed)

� vyskytuje se v 
kombinaci s ostatními 
bílými znaky

� pokud lysina zasahuje 
do oblasti oka, může 
vzniknout odd-eye



Gen Hooded modifier (Hm)

� jeden z modifikátorů 
genu hooded

� jeho alela hm(s) 
zkracuje pruh na zádech

hh hm(l)hm(l)
hooded

zkracuje pruh na zádech

� je zodpovědná za vznik 
kresby bareback a v 
některých případech i 
capped

hh hm(s)hm(s)
bareback



Gen husky (hu)

� recesivní gen

� mláďata se rodí 

barevná, jak stárnou, 
zvyšuje se jim v srsti zvyšuje se jim v srsti 
podíl bílých chlupů, staří 
husky mohou být téměř 
celí bílí

� husky se běžně 
kombinuje s jakoukoliv 
bílou kresbou



Dlouhá srst – longhaired (lh)

� gen prodlužuje délku 

srsti pravděpodobně 
prodloužením růstové 
fáze chlupu

� je recesivní

� v liniích lh potkanů se 
někdy vyskytují 
problémy s kůží

� lh se může kombinovat 

s geny rex a velveteen

Lh- – standard
lhlh – longhaired (straight, satin)
lhlh Ve- – longhaired (curly)



Manx (ma)

� gen ovlivňuje stavbu 

celé zadní části těla

� manxové mají jinou 

mechaniku pohybu

MaMa
standard
nenese manx

mechaniku pohybu

� manx samičky mívají 
problémy s porodem 

(deformace pánve)

� část chovatelů považuje 
cílený chov manxů za 
týrání chovem

Mama
standard
nese manx

mama
manx



Merle (me)

� na základním zbarvení 
jsou patrné tmavší 
skvrny

� pojí se s barvami na pojí se s barvami na 
mink základě, čím 
světlejší základní barva, 
tím je merle patrnější

� dědičnost nejasná, 
možná to ani není 
samostatný gen



Mink zbarvení (m, mo)

� britský mink (m) 

� americký mink (mo)

� při křížení dvou typů 
minků se narodí černá 

aa momo – americký mink
aa mm – britský mink

minků se narodí černá 

� většina českých minků 
má geny pro oboje

� mink je náchylný k 
ovlivňování jinými 
barvami

A- mm – skořicová



Šampaňské zbarvení (p)

� mutace zabraňuje 
tvorbě černohnědého 
barviva

� je recesivní nebo 

aa pp - šampaňská

je recesivní nebo 

možná semi-recesivní, 
protože heterozygoti 
mívají světlejší barvu 
srsti

� častěji se chová její 
aguti varianta amber

A- pp - amber



Perlová barva (Pe)

� je dominantní

� letální = dominantní 
homozygoti jsou 
vstřebání v děloze, 

aa mm Pepe - perlová

vstřebání v děloze, 
většinou se nenarodí

� projeví se pouze v 

případě, že je potkan 

homozygotní v jednom 

z mink genů

A- mm Pepe – skořicová perlová



Béžové zbarvení (r)

� pigment se v chlupech 
ukládá málo a 
nerovnoměrně

� je semi-recesivní, 

aa rr - béžová

je semi-recesivní, 

heterozygoti mají 

světlejší barvu než 
dominantní homozygot, 
zvláště pokud je v jiných 
genech recesivně 
homozygotní

Aa rr - fawn



Rex (Re)

� srst je kudrnatá a 

hrubá, hmatové 
vousky jsou zkroucené 
a zohýbané

ReRe
double-rex
nenese standard

� semi-dominantní

� pro dominantní 
homozygoty je typické 
okrskové vypadávání a 
narůstání srsti = 
double-rex

Rere
rex
nese standard

rere
standard
nenese rex



Saténová srst (sa)

� střed jednotlivých 
chlupů je dutý a chlupy 
jsou tenčí

� na srsti se jinak láme 

sasa
saténový

na srsti se jinak láme 
světlo a srst získá 

typický saténový lesk

� gen je recesivní

� kombinuje se s jinými 
varietami srsti

sasa lhlh
longhaired 
satin

sasa fzfz
fuzz satin



Sphynx (sp)

� srst převážně chybí, 
místy vyrůstá krátká, 
tvrdá a drátovitá, 
vousky jsou kraťoučké a 
působí olámaně

� varieta má problémy s 
termoregulací, samice s 
laktací

� sphynx na sphynx se 
působí olámaně

� někdy mohou chybět 
vousky i oční řasy, to je 
silně nežádoucí

� gen je recesivní

sphynx na sphynx se 
nekryjí, odchovy pouze 
přes genová zvířata



Velveteen (Ve)

� srst je zvlněná a měkká, 
vousky zahnuté; starší 
zvířata mohou vypadat 
jako standard

VeVe
velveteen
nenese standard

Veve
� dominantní homozygoti 

mohou být vlnitější, ale 
srst jim nevypadává

� někdy jsou velveteeni 
zaměňováni s 
nekvalitními rexy

Veve
velveteen
nese standard

veve
standard
nenese velveteen



Gen Z

Zzz

(c) Ellen van Deelen


