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ELŐSZÓ

ló színeinek a gyakorlati tenyésztésben, de talán még a hobbi lótartásban sincs túl nagy jelentősége 
a teljesítményben. A ló teljesítménye, képességei és színe között mind a mai napig semmiféle 

szorosabb összefüggést nem állapítottak meg. Mégis sokan kedvelnek bizonyos színeket, különleges-
nek tartják a tarka lovat és a fekete lovak elegáns színét. Vannak fajták, amelyeket csak néhány színben, 
vagy csak egy színben tenyésztenek. A fríz ló és a ritka mérens lovak fekete színe pompázatos, de a 
sárga szín számos árnyalata és változata is szemet gyönyörködtető. A szín így vált a fajta egyik fő 
esztétikai értékmérőjévé. A legtöbb lófajtát azonban több színben tenyésztik, ezért a kültakaró színe a 
lófaj egészének egyik legnagyobb változatosságot mutató tulajdonsága. Ma már a legtöbb lószín mo-
lekuláris genetikai alapja és öröklésmódja is ismert. DNS-tesztekkel kimutathatók a rejtett színek, és 
adott esetben eldönthető, hogy a fekete, vagy pej ló hozhat-e világra sárga színű csikót, illetve a sárga, 
vagy a krémszínű ló milyen háttérszíneket rejt. 

A ló genetikai értelemben az egyik legalaposabban „kitenyésztett” háziállatunk, kiváló testi, atletikus 
és élettani tulajdonságokkal rendelkezik. Külleme és megjelenése tiszteletet ébreszt. Alig ismerünk 
olyan rendellenességet, betegséget, vagy más örökletes anomáliát, amelyre azt mondhatnánk, hogy va-
lamiféle defektus/rendellenesség tudatos megőrzését jelentené a tenyésztői munkában. Ellenpéldaként 
a testméretet említhetnénk, ahol ismerünk arányosan törpe (mini) és látványosan nagyméretű (shire) 
lófajtákat. Az eltérő testnagyságuk ellenére is, ezek a fajták és típusok már első rátekintésre is, hami-
sítatlanul, lónak látszanak, és nem tűnnek más fajhoz tartozónak, amint azt pl. a kutya egyes fajtái 
esetében láthatjuk. A mai ló legalább hatezer éves tenyésztői munka eredménye, az emberi civilizációk 
történetében, az emberiség nagy segítője és kísérője. Az utóbbi két évszázadban több mint 300 fajtája 
alakult ki, ezek legtöbbje szívós, ellenálló és teljesítő képes. A fajták kialakítása során bizonyos mérvű 
beltenyésztés, éppen a fajtatulajdonságok rögzítése céljából, elkerülhetetlennek bizonyult. Így a belte-
nyésztés következtében megjelenhettek olyan genetikai rendellenességek és örökletes hátterű betegsé-
gek, amelyek napjainkban már néhány fajtára kifejezetten jellemzővé váltak. A genetikai betegségek 
felszínre törése, nem csak a korábbi génanyagban keletkezett ősi típusú mutációk, hanem az időközben 
keletkezett újabb mutációk következménye is. A ló egyes színeinek (párductarka, ezüst, szürke, do-
mináns fehér), homozigóta állapotban, nem kívánatos mellékhatásai is lehetnek, ezekre a gyakorlati 
tenyésztésben érdemes figyelni.

A
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Jelen munka a ló színöröklésének ma már szinte teljesen megismert molekuláris genetikai alapjairól 
és csak az utóbbi két évtizedben feltárt genetikai hátterű rendellenességeiről/betegségeiről kíván átte-
kintést adni. Az anyag érthetőségét segíti az örökléstani fogalmakat ismertető bevezető, és a genetikai 
betegségekkel foglalkozó általános fejezet. Az örökletes hátterű betegségeket, szervek és szervrend-
szerek szerinti csoportosításban, a fő fejezet taglalja. A munkát ajánlom a ló barátainak, a ló iránt 
érdeklődnek, a lovat hobbiból tartóknak, és céltudatosan tenyésztőknek is. A betegségekkel foglalkozó 
fejezet állatorvos kollégák és állatorvostan hallgatók számára nyújthat áttekintést a napjainkra ismertté 
vált legfontosabb genetikai terheltségekről.

Köszönetnyilvánítás

A gondos lektori munkát dr. Gáspárdy András Tanár Úrnak köszönöm. A kiadvány támogatásáért dr. 
Kocs Mihály Tanár Úrnak vagyok hálás. A kézirat nyomdai előkészítéséért, a kivitelezésért és a kiadás 
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