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Analýza DNA u psů – k čemu ji lze využít?

• Individuální profil DNA
ü Jednoznačná identifikace jedince (ztráta psa, forenzní využití)

ü Paternitní testy (vyloučení nežádoucího krytí, inseminace)

ü Hodnocení heterozygotnosti populace (vliv krycího psa na populaci)

• Selekce vrozených vad
ü Analýza konkrétních lokusů spojených s konkrétním defektem

ü Specifické pro plemeno (většinou)



• Co je vlastně DNA profil?
• Co z něj můžeme vyčíst?
• Co je možné ve světě?



Co je tedy DNA? 



Chromozomy psa – 78 (39 párů) 



Profil DNA – údaje o daných místech na chromozomech 
(markery, STR lokusy) 



Co je marker (STR lokus)? 
Úsek DNA na konkrétním místě na chromozomu. Lze ho přesně 
„změřit“, pro každého jedince je „velikost“ charakteristická.
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Jak je možné „zviditelnit“ konkrétní úsek DNA?



PEZ 12

Co vidíme u konkrétního markeru?
• Většinou krátký úsek DNA, který se několikrát opakuje 

(repetice)
• Lze změřit jeho délku (udává se v tzv. párech bazí)
• Počet repetic je specifický pro alelu a jedince
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Každý jedinec má v daném markeru dvě alely – shodné či 
rozdílné.
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Každá alela nabývá u konkrétního plemene různých hodnot



V populaci může být velké množství alel



Z DNA profilu tedy můžeme určit heterozygotnost jedince

102/102 102/102
116/116 116/124

128/128 128/136
98/98

102/110



Z DNA profilu tedy můžeme odhadnout heterozygotnost populace



Co můžeme vyčíst z DNA profilu? 

• DNA profil obsahuje údaje o stavu alel v daném markeru (markerů 

je mnoho, vyšetřují se běžně 10-20 markerů)

• Každý marker lze posoudit z hlediska heterozygotnosti

• Souhrn údajů z DNA profilu jednoznačně identifikuje jedince

• Srovnáním údajů DNA profilů více jedinců lze získat představu o 

heterozygotnosti populace (resp. plemena)



Co je žádoucí pro zdravou populaci?

• Zdravý jedinec = jedinec s co nejvyšším stupněm heterozygotnosti

• Co nejvyšší stupeň heterozygotnosti populace =  snaha udržet v 
populaci co nejvyšší počet alel 



Analyzované lokusy
• FHC 2010
• FHC 2054
• FHC 2079
• PEZ 1
• PEZ 3
• PEZ 5
• PEZ 6
• PEZ 8
• PEZ 12
• PEZ 20

Počet alel v 
populaci 
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?
• ?

Příklad:                                   
počet alel
• 128, 132, 136          3 
• 108, 112          2
• 104, 108, 112, 116, 120         

 5
• 98, 102, 106          3
• 142, 146, 150, 154, ...          8
• 100, 104, ...          7
• 115, 119, ...          12
• 106, 110, ...          4
• 113, 117, ...          6
• 96, 100, ...          10

Co se dá např. vyčíst z DNA profilu? 



Snahou je udržet co nejvíc alel v populaci. 
Jak může dojít k vymizení alely z populace?



Eliminace jedné alely na úkor druhé (nadměrné využívání 
krycího psa...)



DNA profil při paternitních testech



DNA profil při paternitních testech – potvrzení rodičů, 
vyloučení nežádoucího krytí, inseminace...



Role DNA profilu v chovu psů?

• může pomoci udržet heterozygotnost jedince a populace – 

předpoklad zdravého jedince, plemena

• nenahrazuje selekci na exteriérové znaky

• odhaluje případné paternitní neshody s rodokmenem

• je dalším kriteriem v hodnocení krycích psů



DNA profil je využíván k identifikaci jedince - trusu



DNA profil je využíván k identifikaci jedince – ztráta psa



Laboratoře v ČR poskytující analýzu DNA profilu u psa







Z hlediska testování profilů jsou možné dva hlavní přístupy:

• markery dle ISAG - international society of animal genetics

• markery dle AKC - american kennel club



Analýza vrozených chorob

• Analýzou DNA lze identifikovat jedince s negativní alelou

• Vhodným křížením lze tuto alelu z populace eliminovat



Cílem chovu je zachování maximální genové variability. Alela s 
negativním efektem se může projevit až po delší době.



Při dostatečné velikosti populace jsou jedinci pouze přenašeči 
negativně působící alely.



Při selekci může časem dojít k projevu negativní alely. 



Ideální předpoklad zdravé populace?

• Dostatečně velká populace

• Heterozygotní jedinci

• Heterozygotní populace



Co DNA analýzy nevyřeší?

• Vliv chovatelů na zvířata

• Odlišné zájmy chovatelů

• Případnou neserioznost chovatelů

• Nemožnost úplného ovlivnění  selekce (někdy je to možná lepší...)
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