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A KUTYA SZÍNÖRÖKLŐDÉSE

Dr. Zöldág László

egyetemi tanár

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM - BUDAPEST

ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TAKARMÁNYOZÁSI ÉS LABORÁLLAT-

TUDOMÁNYI INTÉZET

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS GENETIKAI OSZTÁLY

Néhány genetikai alapfogalom
• Gén (= allél): Tulajdonságokért felelős génhelyeken lévő 

(kifejeződő) DNS szakaszok párokban.

– Ha gén és allélja azonos: homozigóta.

– Ha eltérnek: heterozigóta. 

• Génhely (lokusz): A kromoszómák azon  szakaszai, ahol a gének 

helyeződnek párokban (gén + allél).

• Öröklésmód ( a gének hatása/kifejeződése) lehet:

– Uralkodó (domináns).

– Elnyomott (recesszív).

– Nem teljesen kifejeződő (kodomináns, szemidomináns, intermedier). 

• Egygénes (egy génhely) – sokgénes (több génhely)

• Mutáció: A gén szabályos működésének megváltozása.

• Genotípus: Az adott tulajdonság genetikai alapja, génösszetétele.

• Fenotípus: A tulajdonság kifejeződése, megmutatkozása.

• Episztázis: A különböző génhelyek alléljei között kialakuló 

kölcsönhatás (domináns, recesszív és ko/szemidomináns).
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A kutya örökítő anyaga (genom, genomika)

• Bázissorrend meghatározása a kutya örökítő anyagában 

(teljes DNS szekvenálás, boxer, 2004).

• Genomméret: 2,5 milliárd bázispár (Adenin-Timin, 

Guanin-Citozin).

• Becsült és kódoló génszám a genom kb. 1%-a: 19000.

• Leírt egygénes öröklődő betegségek (mutációk) száma: 

több mint 1000.

• Közülük küllemmel kapcsolatos rendellenesség (mutáció): 

100 körül.

• DNS teszek száma: közel 100 genetikai terheltség és 

szín.

• A színöröklés hátterében kb. 85 génből álló hálózat áll

(többszörös episztatikus kölcsönhatásokkal).

• A kutyagenomika (gének azonosítása, működése) fejlődő 

tudományterület.

Pigmentképződés

• Előfeltételek:

– Pigmentsejt (melanocita, melanoszóma 

szervecske)

– Tirozin aminosav (építő elem)

– Melanocita stimuláló hormon (MSH) 

+ melanokortin receptor (MC1R) 

kötődés

– Aguti jelző fehérje (ASIP)

– Pigmentszintézisben résztvevő enzimek

(tirozináz, tirozinázszerű fehérjék –

TRP1, 2, dopakrómtautomeráz stb.)

• Helye: bőrben, szemben és szőrtüszőkben, 

a szőrtüszőkből beépülés a szőrszálakba.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pigmented_melanoma_-_cytology.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pigmented_melanoma_-_cytology.jpg
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Pigment (melanin) szintézis

sematikusan
TRP1,2 = 

tyrosinase 

related protein

Eumelanin

Fekete

Barna

Szürke („kék”)

Izabella („lila”)

Feomelanin

Vörös

Sárga

Bézs

Krém

Eumelanin

Fekete

Barna

Szürke („kék”)

Izabella („lila”)

C lokusz

B lokusz

Tirozináz

Pigmentípusok

• A pigmentsejtekben (melanocitákban) kétféle 
pigment szintetizálódik:

– Eumelanin – fekete és barna pigment

– Feomelanin – vörös és sárga pigment

• Mindkét pigmentféleség módosulhat:

– Eumelanin:

• fekete, hígulva szürke (kék)

• barna hígulva izabella (lila)

– Feomelanin: vörös/sárga, hígulva bézs/krém
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Általában az egyes kutyafajták kültakarójának 

genetikájáról

• A színöröklést több mint 85 génhely génjei/alléljei 

szabályozzák (génhálózat).

• Ebből csak kb. 12 nagyhatású génhely fontos a 

genotípus és a fenotípus meghatározásához.

• Több génhely alléljei/génjei többszörös episztatikus

(domináns, recesszív, kodomináns) kölcsönhatásban

állnak egymással.

• A kültakaró fenotípusosan látható színe több nagyhatású 

gén által meghatározott (többgénes) tulajdonság, 

amelynek fenotípusos megjelenését epigenetikai 

(génkifejeződést és génátírást befolyásoló) és 

környezeti (táplálási) tényezők is befolyásolhatják.

Általában az egyes kutyafajták kültakarójának 

genetikájáról

• Eltérő genotípusok azonos vagy nagyon hasonló 

fenotípusokat eredményezhetnek!

– „Ay” aguti őz sárga ≈ „ee” egyszínű sárga; 

– Domináns (KB//B-) és recesszív fekete (aa);

– Szürke, ősz (G-) és „kék” (dd) kutyák.

• Változó expresszió miatt, azonos genotípusok is 

mutathatnak eltérő, változatos fenotípust:

– Progresszív őszülés – Greying (G-);

– Fehértarkázottság – sp.

• Hosszú és rövid szőrzet is módosíthatja a színt (a 

hosszú szőrzet „világosít”).
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Általában az egyes kutyafajták kültakarójának 

genetikájáról

• Domináns géneknél lehetséges dózishatás: a homozigóták 

(G/G) és a heterozigóták (G/g) fenotípusa eltérő (progresszív 

őszülés).

• Domináns géneknél rendellenesség kapcsoltsága miatt nem 

kívánatos mellékhatások (halálozás) is jelentkezhetnek.

– Homozigóta merle kutyák (M/M gyenge életképesség)

– Homozigóta szőrtelen kutyák (Hr/Hr letalitás)

• Több génhely is többallélos (polimorf): egy egyedben csak 

kettő lehet jelen:

– Ha azonosak: az egyed homozigóta,

– Ha eltérnek: heterozigóta

• A polimorf génhelyek nagymértékben megnövelik a 

lehetséges kombinációk (színvariánsok) számát populációs 

szinten.

Általában az egyes kutyafajták kültakarójának 

genetikájáról

• A többallélos génhelyeknek nem minden allélja fordul 

elő az egyes kutyafajtákban:

– Kialakulhat homozigóta fixálódás - egyszínű fajták 

(magyar vizsla, kuvasz, komondor, ír szetter, golden 

retriever stb).

– Allélváltozatok hiányozhatnak egyes kutyafajtában 

(szelektív tenyésztés).

– Vannak egy, több (és szinte valamennyi) színben 

tenyésztett fajták.

– Az elfogadott színeket a fajta adó ország a 

fajtastandard leírásában határozza meg. 
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A kutya kültakarójának színöröklése

Főszínek (génhelyek és allélek)

• A (agouti signalling protein, ASIP jelző fehérje): Ay-, 
Aw-, at-, aa,  vad színek: sárga (vörös, ordas), farkas 
szürkeszín, cserbarna jegyes, recesszív fekete. DNS-
teszt.

• K (béta-defenzin gén, CBD103): domináns egyszínű 
fekete (KB), tigriscsíkos (kbr) és aguti színek (kyky). DNS-
teszt.

• B (black - brown, tyrosinase related protein, TYRP1
gén, domináns): B-, bb, fekete és (csokoládé, máj) 
barna. DNS-teszt.

• E (extension, MCR, melanokortin-receptor): Em, Eg, Eh, 
E-, ee, maszkos, háton sötéten árnyalt, nincs maszk,  
egyszínű sárga-vörös. DNS-teszt.

• C (colour, tirozináz): C-, kutyában nincs igazolt teljes 
albínó mutáció. Genotípusuk: CC.

A kutya kültakarójának színöröklése

Módosult színek (génhelyek és allélek)

• D (dilution, melanophilin gén, MLPH, recesszív): D-, dd 
(veleszületett „kék”), intenzitás, eumelanin színhígulás, 
sötétedés, világosodás, szürke vagy kék, krém. DNS-teszt.

• M (merle, retrotranszpozon beépülés, szemidomináns, 
eumelaninra hat): M-, mm, Mm: hígult merle, cifra, harlekin dog; 
MM: csökkent életképesség. DNS-teszt.

• H (harlekin): H-, hh, fehér alapon színes foltok, M és H együttes 
hatás.

• S (solid, egyszínű, fehértarka): S-, sp-, si-, egyszínű nem fehér, 
nagyobb és apró (ír) fehér tarka, csaknem fehér, változó 
expresszió!

• T (ticking, tűzdelt): T-, tt, deres, tüzdelt, színes pettyes (dalmata).

• G (grey): G-, gg, ezüst, "ősz" szőrzet, domináns, eumelaninra
hat,  a kölykök sötét színben születnek majd megőszülnek 
(kiszürkülnek).

• I (intenzitás): I-, ii, vörös/sárga (feomelanin) pigment sűrűsége a 
szőrszálakban (sötétedés – világosodás, feltételezett génhely).
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A kutya kültakarójának színöröklése:

AGUTI („VAD”) SZÍNEK

• A (aguti jelző fehérje, ASIP): Vad színek: DNS-
teszt.

• Eumelanin és feomelanin (fekete, vörös, cserszín) 
pigment eloszlásának szabályozása. E-
depresszor.

• Polimorf  (több allélos), dominancia sorrend: Ay

> aw /+ > at > a.

• Az aguti alléles (színű)  kölykök sötét színben 
születnek, majd kivilágosodnak!

– Ay, őz, sárgás vöröses (ritkán sötét 
szőrszálvégek, coboly);

– Aw vagy +: vad, farkas-szín, (ordas vagy 
halványszürke, sávos szőrök);

– at: black and tan, fekete cserbarna jegyekkel;

– aa: recesszív fekete (skót és német 
juhászkutyák).

A névadó aguti

A (aguti) lokusz: ÁRNYÉKOLTSÁG, eumelanin és feomelanin 

(fekete, vörös, cserszín) pigment eloszlásának szabályozása: 

aguti allélek dominancia sorrendben: Ay > aw /+ > at > a 

(http://www.doggenetics.co.uk/photos/tananim.gif)

Sötét színben születnek, 

majd alulról fölfelé 

kivilágosodnak! (Pl. a 

„fakó” pumik is).
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Lokusz A (+Em, E), aguti 

kutyaszínek

(Ay- > Aw- > atat > aa)

Német

juhászkutya

Beagle

Farkas

As (nyerges árnyékolt, kabát) = atat vagy ata!

Nem igazolódott allél!

Eurázsiai

Gordon szetter

Fr bulldog

A kutya kültakarójának színöröklése:

DOMINÁNS FEKETE

• K (blacK, beta-defensin gene, CBD103): DNS-teszt. Polimorf 
(több) allél, dominancia sorrend: KB > kbr > ky.

• Egyszínű (fekete, barna) - nem egyszínű (tigriscsíkos 
vagy„vad” aguti színek).

– KB-: domináns egyszínű fekete/barna, Aguti független 
eumelanin termelés, E-aktivátor. („A” - aguti színeket 
elfedi, rejtett vad színek, episztázis!).

– kbrkbr/ kbrky : tigriscsíkos, mindig aguti sárga/cser (ay) 
alapon (KB/ky mozaik!?).

– kyky: nem egyszínű aguti sárgásbarna vad aguti („A”) 
színek megjelenése!
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A kutya kültakarójának színöröklése:

DOMINÁNS FEKETE

• B (black, brown, tyrosinase related protein, TYRP1 gén, 
domináns fekete (B) és recesszív barna (bb): DNS-teszt.

– B-: fekete szőrzet, orrtükör is fekete!

– bb: barna szőrzet (polimorf változatok: bs, bd, bc, 
csokoládé, máj), orrtükör is barna!

– Mutációja okulokután (szem-bőr, OCA3-as) albinizmust 
okoz.

Labrador

Lokusz K (KB, kbr), B (B-, bb) 

és E (E-, ee) színek: labrador, 

puli és boxer kutyáknál

Puli: KB-//B-

(aa?)

Boxer: B- //kbrkbr

Labrador retriever: KB KB //B-, bb//ee

Az orr pigmentáltsága is jellemző!

Boxer: KB-//B-
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Klasszikus tigriscsíkos - reverse tigriscsíkos

(A fekete csíkok színe is változhat: fekete, barna, 

„kék”) 

A kutya kültakarójának színöröklése:

MASZK, GRIZZLE, VÖRÖS/SÁRGA

• E (extension, non-extension, MC1R, melanokortin 

receptor): DNS-teszt.

• Csak az eumelanin eloszlását és szőrszálakba történő 

beépülését módosítja (A/K/B↔E kölcsönhatás).

• Polimorf (több) allél, dominancia sorrend: Em > Eg/h > E > e. 

Színek:

– Em: maszk, maszkosság megjelenése „A” (aguti) és „kbr-” 

tigriscsíkos, „kyky” (aguti) színeknél (kiv.: a fekete elfedi!).

– Eg: grizzle (afgán, sötét árnyaltság, spricceltség a háton és a test 

két oldalán, a fejen, a farkon és a lábak külső felületén).

– Eh: coboly (c. spaniel, sötét árnyaltság, spricceltség a háton és a 

test két oldalán, a fejen, a farkon és a lábak külső felületén, atat).

– E: nincs maszk; normál „A”, „K” és „B” színek.

– ee: egységes vörös-sárga szőrzet (nincs eumelanin beépülés 

a szőrszálakba!). 
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A kutya kültakarójának színöröklése: 

VÖRÖS/SÁRGA (e/e)

• E (extension, non-extension, MC1R, melanokortin 

receptor): DNS-teszt.

• Az „e/e” recesszív homozigóta kutyák különlegessége:

– Egységes, mély vöröstől világos sárgáig változó 

szőrzetszín.

– Nincs eumelanin beépülés a szőrszálakba, nincs maszk és 

árnyékoltság.

– Az egységes sárga - vörös szőrzet elfedi az összes színt az 

„A” (aguti), „B”  (fekete, barna) és „K”  (domináns fekete, 

tigriscsíkos) génhelyeken.

– Rejtett háttérszínek – domináns episztázis!

– A bőr, a talppárnák, az ajkak, a szemhéjak és az orr 

pigmentált (fekete, barna), de világosodhat („váltó orr”).

– Fehér szőrzetű, de pigmentált bőrű kutyák genotípusa is.

A FEKETE MASZK (eumelanin) nagy változatosságot 

(expressziós eltéréseket) mutat és módosulhat (kék, 

barna, izabella színre is)
(http://www.doggenetics.co.uk/photos/maskanimation.gif)

arkosliget.dogheart.hu
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Maszk: Em, pug-mopsz, tervueren, bullmastiff aguti (Ay) alapon.

Grizzle: Eg,afgán agár és coboly cocker spaniel (feltétele: atat).

Sárga/vörös: ee//rejtett  A, B és K színek, ír szetter, golden 

retriever.

A golden retriever vörös-sárga és „fehér” 

színváltozatai (genotípus: e/e//i/i//I-)
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A kutya kültakarójának színöröklése:

ALBÍNÓ SZÍNHÍGULÁS

• C (Colour, albínó, tirozináz gén, TYR): kutyában nem 

igazoltak mutáns albínó C allélt, a legtöbb fajtában stabil a 

tirozináz enzim működése. (CC genotípus, homozigóta 

fixálódás).

• Az albinizmust (szem és bőr - okulokután, OCA4 típust) az 

SLC45a2 gén recesszív mutációja okozza (ember, krémszínű 

ló, dobermann, beagle kutya).

• Nem teljes pigmenthiány a bőrben és a szemekben (erősen 

világos sárga szőrzet, az orr világos, a szemek halványkékek).

A fehér kutyákról:

szem-bőr (okulokután, OCA) 

albinizmus

• C albínó lokusz (albinizmus): nincs 

tirozináz mutáció (OCA1, OCA2)! Nincs 

valódi pirosszemű albínó kutya?

• A fehér szín 2 mutációja ismert az 

SLCL45A2 (MATP) génben:

– 1. deléció dobermannál.

– 2. missense kistestűeknél (fehér lhasa).

• Okulokután – szem-bőr albinizmus 

(OCA4 típus).

• Pigmentmentes orr és bőr, halvány 

krémszínű szőrzet!

Fehér Lhasa Apso

Fehér dobermann
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Albinizmus típusok (C- tirozináz mutánsok: 

recesszív c): OCA1 (valódi pirosszemű) és OCA2 

(colorpoint jelleg, nem teljes, hőérzékeny tirozináz)

Albínó mudi: valódi, okulokután albinizmus (OCA1) 

vagy csak OCA4?
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Akhal teke (türkmén) lófajta: krémszínű, nem valódi, 

OCA4 (SLCL45A2) típusú albínó (álalbínó, cremello) 

A fehér kutyákról:

pigmentált bőr, fehér szőrzet

• Gyakran mutatkozik a „váltó orr” jelensége 

(nyáron pigmentáltabb). 

• Ezek is inkább halványsárga - krém 

színűek.

• Fehér szőrzetű, de pigmentált kutyák 

feltételezett genotípusa:

– E lokusz: e/e (mutáns MC1R, recesszív 

homozigóta sárga).

– A/K/B lokusz rejtett megléte.

– I lokusz (feomelanin intenzitás/hígítás, 

feltételezett módosító gén):

• I-: intenzívebb, sötétebb vörös.

• i/i (recesszív homozigóta, kevésbé sárga, 

szinte „fehér”).

Fehér német 

juhászkutya

Fehér Samoyed
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Fehér szín a magyar kutyafajtákban (mudi, puli, 

pumi, e/e//a/a + KB/KB//B/B)

Mudi: OCA4!

Fehér szín a magyar kutyafajtákban (komondor, 

kuvasz, e/e//a/a + KB/KB//B/B)

http://csovarberki.uw.hu/domper.htm
http://csovarberki.uw.hu/domper.htm
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A kutya kültakarójának színöröklése:

VALÓDI SZÍNHÍGULÁS

• D (dense, dilution, melanophilin gén, MLPH, recesszív): D-, 

dd, hígult színek: DNS-teszt.

• Mindkét pigmentféleséget  (eumelanint és feomelanint) hígítja!

• A kölykök hígult („kék”) szürke színben születnek (született 

szürkék)!

• Genotípusok:

– DD, Dd: nincs hígulás, normál szín

– dd: hígult színek:

• feketéből szürke (vagy kék),

• barnából  izabella (világosabb barna),

• sárgából/vörösből krém, világos sárga.

• Az orrtükör is világosodik (palaszürke vagy barna).

• Szem is világosodik (kék majd borostyán sárga)! 

• Gyakoribb bőrbántalom (színhígulásos szőrhullás)

A kutya kültakarójának színöröklése:

VALÓDI SZÍNHÍGULÁS

• D (dense, dilution, melanophilin gén, MLPH, recesszív): D-, 

dd, hígult színek: kék, izabella, krém. DNS-teszt.

• Jelek: borostyán sárga szemek, palaszürke orr, barna orr

(nápolyi mastiff, portugál podengo, weimari vizsla, „d/d” 

genotípusok).
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A kutya kültakarójának színöröklése:

MERLE SZÍNHÍGULÁS

• M (Merle, nem teljes dominancia, intermedier expresszió):

retrotranszpozon beépülés a SILV (silver, PMEL17) hígító

génbe: M-, mm. Színek: DNS-teszt.

– MM: csökkent életképességű, majdnem fehér kutyák halló-

és látószervi károsodásokkal (süketség, vakság), sohasem 

teljesen pigmentmentes! 

– Mm: kék vagy coboly, gyakran eltérő szemszínű, kékszemű 

merle collie, harlekin német dog, cifra mudi.

– mm: szabályos színek.

– A fehér szín (e/e genotípus) elfedi a domináns merle 

mutációt (pl. rejtett cifra mudiban!).

• H (harlequin, az M lokusz módosítója): a harlekin szín fehér 

alapon „szakadozott" fekete foltokat jelent (csak a német 

dognál!).

Merle genotípus és fenotípus változatok: heterozigóta (Mm) és 

homozigóta (MM), csak a heterozigótákra ajánlatos tenyészteni: 

Mm ˟ mm = 50% Mm + 50% mm!

Német dog (M-), Harlequin

Mm und MM Collie

Mm (E-)  und Mm (ee) Mudi (a 

fehér elfedi a merle mutációt! 

Rejtett merle)
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A kutya kültakarójának színöröklése: 

„SZÍNHÍGULÁS” vagy őszülés (ezüst)

• G (grey, domináns): G-, gg, domináns progresszív 

őszülés:

– Főleg az eumelaninra (fekete, barna pigmentre) 

hat.

– A kölykök sötét (fekete) színben születnek, majd 

szőrzetük már fiatalon sötét - világos szürkére –

ezüstre, csaknem fehérre kivilágosodik.

– Változatos expresszió! Nagy változatosság!

– Csak hosszú szőrzetnél érvényesül jól.

– Rejti a merle színt.

– Esetenként a feomelanint  is (sárga, vörös színt is) 

világosíthatja.

– A pofán és a szemek körül jelentkező ősz szőrszálak 

az öregedés jelei.

A kutya kültakarójának színöröklése: 

„SZÍNHÍGULÁS” vagy őszülés (ezüst)

• G (grey, domináns): G-, gg, domináns progresszív őszülés 

genotípusai:

– G: korai életkorban bekövetkező fokozatos megőszülés 

(sötétszürke, halványszürke, ezüst, „fehér”).

– A domináns allélnál dózishatás lehetséges?

• Homozigóták (GG) és a heterozigóták (Gg) időben 

(életkorban) és fenotípusban eltérően őszülhetnek.

• Az orr nem világosodik!

• Az aguti allélek fekete (eumelanin) színét is szürkíti.

• A maszkra nem minden esetben hat (Kerry Blue Terrier)

– gg: nincs őszülés.
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A kutya kültakarójának színöröklése: 

„SZÍNHÍGULÁS” vagy őszülés (ezüst)

• G (grey, őszülés, domináns): GG, Gg genotípusú kutyák  

(yorkshire terrier, bearded collie, kerry blue terrier, uszkár, 

törpe schnauzer)

Sérülések, 

oltások helyén 

sötét szőrzet nő!

A kutya kültakarójának színöröklése: 

„SZÍNHÍGULÁS” vagy őszülés (ezüst)

• G (grey, őszülés, domináns): GG, Gg, gg genotípusú 

magyar kutyafajták  (puli, pumi, fekete orrtükör!)
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A kutya kültakarójának színöröklése:

FEHÉR TARKA

• S (spotting, fehér tarkaság, polimorf 
génhely, microphthalmia-associated 
transcription factor gene, MITF mutáció): 
nem teljes dominancia, változatos 
expresszivitás,  allélek dominancia 
sorrendje: S > si > sp. Színek:

– S: teljes szín (nem teljes dominancia, 
kisebb fehér foltok megjelenhetnek a 
mellkason, a lábvégeken és a farok végén).

– si: ír fehér tarka (kis fehér foltok a pofán, a 
fejen, a lábakon, a mellkason).

– sp: fehértarka (piebald = „szarka”, nagyobb 
fehér területek, csaknem teljesen fehér).

Fehértarkaság tigriscsíkos francia bulldognál

(Genotípusok: kevesebb fehér: Ssp//kbrkbr; több 

fehér: spsp//kbrkbr; egyszínű tigriscsíkos: SS//kbrkbr)



2017. 06. 28.

22

Fehértarkaság aguti sárga/vörös (fawn, red) és 

maszkos francia bulldognál

(Genotípus: Ssp, spsp, SS//Ay-//Em-)

A kutya kültakarójának színöröklése:

SZÍNES PETTYES (TŰZDELT és/vagy DERES)

• T (ticking, tűzdelt és vagy deres): T-, tt, 
domináns, színes pettyezettség.

• Fehér alapon kis színes területek, pettyek 
(dalmata kutyák fixált színe).

• Színes tűzdeltség fehér alapon (angol szetter, 
münsterlandi, angol cocker és springer spaniel)  
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A kutya kültakarójának minősége: SZŐRHOSSZ és TEXTÚRA

• L (length, hossz) lokusz (fibroblast growth factor-5 gén,
FGF5): a szőrszálak hosszúsága, L, l allélek:

– L: rövid szőr, domináns (nem teljes).

– ll: hosszú szőr, recesszív.

• W (wired, drót) lokusz (R-spondin-2 gén, RSPO2): durva 
szőrök és „pofadíszítés" (szakáll, bajusz, szemöldök) 
megléte, allélek: kapcsoltság!

– W: drótszőr (durva szőrzet és pofadíszítés), domináns.

– ww: nincs drótszőr (a pofán is hiányzik a durva szőrzet), 
recesszív.

• R (curl, göndör, hullámos) lokusz (keratin-71 gén, KRT71): 
göndörszőrzet vagy egyenes szálú, allélek:

– R: egyenes, domináns.

– rr: göndör, recesszív

• Vedlés: enyhe (-) és erős hajlam (+)

Hosszú szőrzet (F2-ben genotípus szegregáció)

Rövid (LL) Hosszú (ll)

Heterozigóta (Ll)

Homozigóta rövid 

(LL)

Homozigóta hosszú

(ll)

Heterozigóta 

(Ll)
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A kutya kültakarójának minősége: HOSSZ ↔

TEXTÚRA GÉN INTERAKCIÓ

• Három génhely (L, W, R) meghatározza a szőrszálak 

hosszúságát és textúráját és episztatikus kölcsönhatásuk 

eredményeként különféle szőrzettípusok jönnek létre, hat 

eltérő genotípus:

– Rövid (pl. basset hound, beagle).

– Hosszú-drót (pl. ausztrál terrier).

– Göndör-drót (pl. airedale terrier).

– Hosszú (pl. golden retriever).

– Hosszú-drót pofadíszítéssel (pl. bearded collie).

– Hosszú-göndör (pl. ír vízi spaniel).

– Hosszú-göndör-drót pofadísszel (pl. bichon frisé).

Beagle és

Basset hound

(rövid, L-)

Ausztrál terrier

(hosszú, drót, ll/W-)

Airedale terrier

(göndör, drót, rr/W-)

Golden retriever

(hosszú, ll) Bearded collie

(hosszú, drót, 

pofadísz,

ll/W-)

Irish water spaniel

(hosszú, göndör, ll/rr)

Bichon frisé

(hosszú, göndör, drót, pofadísz,

ll/rr/W-)

Szőrhossz és textúra:

gyakori fenotípusok és

genotípusok
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti, agouti signalling protein, ASIP): több 
allélos, dominancia sorrend: Ay > aw/+ > at > a. 
Színek: DNS-teszt.

Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 
szőrszálvégek);
Aw or +: vad, farkas-szín, halványszürke, sávos 
szőrök;
Nyeregminta: at at vagy ata
at: black and tan, fekete cserbarna jegyekkel;
aa: recesszív fekete (shetlandi és német
juhászkutyák).

S (Spotting) kombináció: S és si (ír) allél

Airedale terrier,

Beagle,

Ausztrál terrier

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti, agouti signalling protein, ASIP): több 
allélos, dominancia sorrend: Ay > As > aw or a+> at > 
a. Színek: DNS-teszt.

Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 
szőrszálvégek),
As: nyeregminta;
Aw or +: vad, farkas-szín, halványszürke, sávos 
szőrök;
at at : black and tan, fekete cserbarna jegyekkel;
aa: recesszív fekete (shetlandi és német
juhászkutyák).

S (Spotting) kombináció: S és si (ír) allél

Bouceron,

Berni

pásztorkutya,

erdélyi kopó
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti, agouti signalling protein, ASIP): több 
allélos, dominancia sorrend: Ay > As > aw or 
a+> at > a. Színek: DNS-teszt.

Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, 
vöröses, sötét szőrszálvégek);
As: nyeregminta;
Aw or +: vad, farkas-szín, halványszürke, 
sávos szőrök;
at: black and tan, fekete cserbarna 
jegyekkel;
aa: recesszív fekete (shetlandi és német
juhászkutyák).

Akita (japán), 

Shiba inu és 

alaszkai malamut

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti, agouti signalling protein, ASIP): több allélos, 
dominancia sorrend: Ay > As > aw or a+> at > a. Színek: 
DNS-teszt.

Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 
szőrszálvégek);
As: nyeregminta;
Aw or +: vad, farkas-szín, halványszürke, sávos 
szőrök;
at: black and tan, fekete cserbarna jegyekkel;
aa: recesszív fekete (shetlandi és német
juhászkutyák).

Szibériai husky

és lajka
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti, agouti signalling protein, ASIP): több allélos, 
dominancia sorrend: Ay > As > aw or a+> at > a. Színek: 
DNS-teszt.

Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 
szőrszálvégek),
As: nyeregminta;
Aw or +: vad, farkas-szín, halványszürke, sávos szőrök;
at: black and tan, fekete cserbarna jegyekkel;
aa: recesszív fekete (skót és német juhászkutyák).

S (Spotting) kombináció: sp (piebald, „szarka”) allél

Német juhászkutya,

skót juhászkutyák, 

Border collie

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

K (beta-defensin gene, CBD103):
több allélos, dominancia sorrend: 
KB > kbr > ky. 
Színek: DNS-teszt.

KB: domináns fekete,
kbrkbr: tigricsíkos,
kyky: aguti sárgásbarna. 

S (Spotting, fehér tarka) 
kombináció: S (nem fehér tarka) 
és si (ír) allél

Boxer,

Angol agár,

agárverseny,
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

E (extension, non-extension, MC1R, 

melanokortin receptor): több allélos, 

dominancia sorrend: Em > Eg > E > e. Színek: 

DNS-teszt.

Em: maszk megjelenése, maszkosság,

Eg: grizzle (sötét árnyaltság, spricceltség a 

háton és a test két oldalán, a fejen, a farkon és 

a lábak külső felületén),

E: nincs maszk, fekete vagy barna; teljes 

szín,

ee: nincs maszk, sárga vagy vörös.

Golden 

Retriever,

Vizsla H,

Chow Chow

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

A (aguti): Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 

szőrszálvégek)

E (extension, non-extension, MC1R, melanokortin receptor): több 

allélos, dominancia sorrend: Em > Eg > E > e. Színek: DNS-teszt.

Em: maszk megjelenése, maszkosság (+ Ay-),

Eg: grizzle (sötét árnyaltság, spricceltség a háton és a test két 

oldalán, a fejen, a farkon és a lábak külső felületén),

E: nincs maszk, fekete vagy barna; teljes szín,

ee: nincs maszk, egységes sárga vagy vörös.

Shar Pei
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

E (extension, non-extension, MC1R, melanokortin receptor): több 

allélos, dominancia sorrend: Em > Eg > E > e. Színek: DNS-teszt.

Em: maszk megjelenése, maszkosság,

Eg: grizzle (sötét árnyaltság, spricceltség a háton és a test két oldalán, 

a fejen, a farkon és a lábak külső felületén),

E: nincs maszk, fekete vagy barna; teljes szín,

ee: nincs maszk, egységes sárga vagy vörös.

A (aguti): Ay, őz, sárgásbarna/coboly (sárgás, vöröses, sötét 

szőrszálvégek, sötét színben születnek!)

Pumi

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

K (beta-defensin gene, CBD103, egyszínű) és B (black-brown, 
tyrosinase related protein, TYRP1 gén, fekete-barna): B-, b, 
Színek: DNS-teszt.

KBKB //BB/Bb: egyszínű fekete,
KBKB//bb: egyszínű barna (változatok: bs, bd, bc, csokoládé, máj).

Miniatür schnauzer,

orosz fekete terrier, 

Newfoundlandi és 

„fekete komondor”

(Bukovszky József)

Mi van az „E” 

lokuszon?

„E”- allél!
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A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

S (spotting, fehértarkaság): nem teljes 
dominancia, változatos expresszivitás,  több 
allélos, dominancia sorrend: S > si > sp . 
Színek:

S: teljes szín (kisebb fehér foltok 
megjelenhetnek a mellkason, a lábvégeken 
és a farokvégen).
si: ír fehér tarka (kis fehér foltok a pofán, a 
fejen, a lábakon, a mellkason).
sp: fehértarka (nagyobb fehér területek).
sp sp homozigóta = extrém fehértarka
(túlnyomóan fehér területek, csaknem 
teljesen fehér).   

Bichon Frisé,

Papillon,

Pireneus hegyi

A szín genotípusának meghatározása kutyáknál: 

Fajta? Génhely? Genotípus?

Kodomináns episztázis!
KB-//B- (TYRP1, domináns fekete)
S (spotting, fehértarkaság): nem teljes 
dominancia, változatos expresszivitás,  több 
allélos, dominancia sorrend: S > si > sp . Színek:

S: teljes szín (kisebb fehér foltok 
megjelenhetnek a mellkason, a lábvégeken és 
a farokvégen).
si: ír fehér tarka (kis fehér foltok a pofán, a 
fejen, a lábakon, a mellkason).
sp: fehértarka (nagyobb fehér területek).
sp sp homozigóta = extrém fehértarka
(túlnyomóan fehér területek, csaknem 
teljesen fehér).   

Landseer Newfoundland fekete-fehér változat,

Landseer európai kontinentális típus, másik 

fajta!

Sir Edwin Henry Landseer: Distinguished Member 

of the Human Society.
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A pumi színöröklődésének génhelyei és alléljei

• Génhelyek és allélek:

– A lokusz: több allélos, Ay,w, t, a (recesszív fekete).

– K lokusz két allélos, KB, ky (de a kbr, tigriscsíkos is 

előfordulhat!)

– B lokusz: kívánatos a BB (fekete). homozigóta 

fixáltság, de még a „bb” (barna) is előfordulhat.

– E lokusz: több allélos, Em, E, e.

– C lokusz: CC, homozigóta fixált.

– G lokusz: két allélos, G, g.

– D lokusz: két allélos, D, d, fekete hígító, a „dd” 

homozigóta is előfordulhat!

– SILV (Silver)?: ezüst, ismeretlen hígító.

Nem elfogadott pumi színek

(Mészáros Mihály)

• Éles rajzolatú nyergesség (kabát) és fekete cserbarna 

jegyek megléte (atat) – allélgyakorisága magas lehet!

• Barna (csokoládébarna, bb), az orr is barna?

• „Kék” – szürke (dd), szürkén született, világosodhat (G), 

orr és szemek is világosodnak, kék (majd borostyán) 

szemek.

• Fehér tarkázottság  (5cm alatti fehér mellfolt, fehér tűzés a 

lábujjakon elfogadható, S-) 
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A fekete pumi genetikája

• Szóba jövő génhelyek (ritka 

szín!):

– A aguti lokusz: Bármelyik allél 

(Ay/w/t→a) jelen lehet, mivel a KB elfedi 

az aguti színeket, (de lehet aa is!).

– K lokusz: KBKB vagy KBky genotípus

(domináns egyszínű fekete, rejtheti a 

fakó – kyky színt)

– B lokusz:  BB genotípus (fekete 

szőrzet és orr), ha a barna (bb, barna 

szőrzet és orr) már nem fordul elő.

– E lokusz: Em-, EE vagy Ee genotípus, 

a fekete pigment megléte a 

szőrzetben, a maszk elfedve! Rejtheti 

a világos sárga („fehér, ee) színt.

A feketén (és aguti sötéten) született kiszürkülő 

(őszülő) pumi genetikája

• Szóba jövő génhelyek:

– K lokusz: KBKB vagy KBky genotípus

(domináns egyszínű fekete, elfedi az aguti 

színeket).

– A aguti lokusz: Bármelyik árnyékoló allél 

(Ay/w/t→a) jelen lehet, „K” lokuszon: kyky

genotípus.

– B lokusz:  BB genotípus (fekete szőrzet és 

orr).

– E lokusz: Em-, EE vagy Ee genotípus, a fekete 

(eumelanin) pigment megléte a szőrzetben. 

Rejtheti a világos sárga („fehér, ee) színt.

– G lokusz: GG vagy Gg genotípus 

(kiszürkülés!)
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Fekete és szürke (őszülő) pumik

Aguti háttér↑

Az aguti árnyékolt és sárga - zsemle „fakó” 

(maszkos/nem maszkos) pumi genetikája

(Fakó = aguti alléles!)

• Szóba jövő génhelyek (gyakori szín! Vörös – sárga 

– krém színek, árnyékoltság és maszk kívánatos, 

de lehet nem maszkos is):

– A aguti lokusz: aguti Ay/w/t→a genotípusok, mindkét pigment 

megléte (vörös, vad szürkés, fekete-cser).

– K lokusz: kyky genotípus (előfeltétel az aguti színek 

megjelenéséhez, hiányzik az egyszínű domináns fekete 

(KB) allél.

– B lokusz:  BB genotípus (fekete orr), a barna (bb) kizáró ok.

– E lokusz: Em-, EE vagy Ee genotípus, a fekete pigment 

megléte a szőrzetben, a domináns maszk kívánatos! 

Rejtheti a nem maszkos fakó (E-) és a világos sárga 

(„fehér”, ee) színt.
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Árnyékolt és zsemle (maszkos/nem maszkos) 

fakó pumik

A „fehér” (nagyon világos sárga) pumi 

genetikája

• Szóba jövő génhelyek (ritka szín!):

– A aguti lokusz: aa (recesszív fekete) és 

más allélek, a fekete és sárga/vörös 

pigment megléte.

– K lokusz: egyszínű (KB-).

– B lokusz: fekete orr (BB).

– E lokusz: „ee” genotípus, a fekete pigment 

hiánya a szőrzetben.

– Nem maszkos fakó (ky/ky//BB//A/a//E/e) és 

fekete pulik (KB/KB//B/B//aa//Ee) 

keresztezésével  jelenhetnek meg → 

aa//ee/KBky//BB (fehér)

– Rejti a többi színt.
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Milyen genotípusa lehet a született szürke és ezüst 

színűvé világosodó puminak?

• Legkézenfekvőbb magyarázat: „D” lokuszon 

homozigóta „d/d” („kékre” hígult fekete).

• Ha mégsem, mert a D lokuszon „D/d” 

genotípusú:

– Akkor a „D” génnek másik (szemidomináns, 

kodomináns?) mutációja is létezhet.

– Vagy további (még ismeretlen) hígító gén 

(Silver?) is hozzájárul a szürküléshez.

– Vagy a „G” gén dózishatása érvényesül és az 

őszülés már kölyökkorban megmutatkozik a 

homozigótákban (G/G, nem valószínű).

– Döntő szempont lehet a szem (kék majd 

borostyán sárga) színe és a genetikai 

vizsgálat!

Episztatikus dominancia sorrend a kutya 

színöröklésében (összegezés)

Teljes szín (dominancia)

Közös genotípus: C/C + E/E
vagy E/e

e/e (vörös, sárga, fehér szőrzet)  

↓

KB- (domináns fekete);      kyky

↓ ↓

B/b (fekete, barna – bb)      ↓

↓ ↓

↘→A (aguti vad színek)←↙

Módosult szín

(kodominancia)

↔S 

(nem fehér 
foltos)

↔ spsi

(fehér foltos)

↕

T

(pettyes, 
tűzdelt)

I (i/i)      →

(intenzitás)  

G//M →

(ősz, merle)

D (dd)  →

(kék)    →


