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Cilj genetskega izboljševanja sodobnih pasem prašičev je bil usmerjen predvsem v 
izboljševanje rastnosti in mesnatosti, hkrati pa se je zmanjševala tehnološka kako-
vost in primernost za predelavo. Vpliv genotipa na kakovost prašičjega mesa se 
odraža tako v razliki med pasmami, kakor tudi med posamezniki iste pasme. Raz-
like so lahko posledica vpliva/interakcije velikega števila genov z manjšim učin-
kom ali pa redkih posameznih genov z velikim učinkom.

  Genetski tip/pasma prašiča
 Moderne pasme prašičev
Pasme prašičev se med seboj lahko bistveno razlikujejo, bodisi po hitrosti rasti, se-
stavi klavnega trupa (Slika 1) ter tipu in kakovosti mišičnine in maščobnega tkiva.
Cilj genetskih izboljšav (selekcije) modernih pasem prašičev je bil izboljševanje 
rastnosti, klavne kakovosti in mesnatosti, hkrati pa se je poslabšala tehnološka ka-
kovost. Tako je meso zelo mesnatih genotipov/pasem prašičev, kot npr. pietren 
(Slika 2) ali belgijski landras (Slika 3) manj primerno za predelavo v sušene mesne 
izdelke posebne kakovosti. 

Slika 1. Mesnatost glede na pasmo  
(vir: Baldini in sod., 1989)

Slika 2. Pietren
vir: http://www.chovzvirat.cz

Slika 3. Belgijski landras
(vir: http://web2.mendelu.cz)
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Taki prašiči imajo namreč meso z višjo pojavnostjo BMV kakovosti (bledo, meh-
ko, vodeno meso), ki v kombinaciji z manjšo zamaščenostjo (tako debelino pod-
kožne kot tudi vsebnosti intramuskularne maščobe) vodi v večje izgube med suše-
njem (Sliki 4 in 5) ter povzroča slabšo kakovost izdelka (večje navzemanje soli, ve-
čja trdota, slabša aroma). Hitra rastnost je povezana z višjimi encimskimi aktiv-
nostmi, kar lahko vpliva tudi na prisotnost napak, povezanih s povišano proteoli-
zo (odbijajoča aroma, pastoznost), predvsem v kombinaciji z daljšim obdobjem 
zorenja izdelkov.

Slika 4. Tanka podkožna slanina na stegnu, krojenem za pršut, pri mesnatem prašiču (levo) in možne 
posledice pri končnem izdelku (slaba konsistenca slanine in nagubanost zaradi velikih osuškov - desno)

Slika 5. Izgube med predelavo pršuta glede na posamezno pasmo (PI – pietren, BLN – belgijski landras, 
LW – veliki beli, LN – landras, DU – durok, Cinta S. – cinta senese; vir: Baldini in sod., 1989
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Slika 6. Berkšir  
(vir: http://www.americanberkshire.com)

Slika 7. Durok  
(Foto: Vida Rezar)

Izmed modernih pasem prašičev sta za predelavo zanimivi pasmi berkšir 
(Slika 6) in durok (Slika 7).

Prva zaradi dobre kakovosti mesa (intenzivne barve, dobre sposobnosti za vezavo 
vode), druga pa tudi zaradi večje količine  intramuskularne (i.e. znotrajmišične, Sli-
ka 8) in intermuskularne (i.e. medmišične, Slika 9) maščobe. Pasma durok (in kri-
žanci z njo) ima tako v smislu kakovosti sušenih mesnih izdelkov prednost pred-
vsem zaradi manjših izgub med predelavo. Višja vsebnost intramuskularne maščo-
be je povezana z večjo sočnostjo in izboljšano aromo, vendar lahko višja zamašče-
nost (Slika 10) zmanjša vizualno sprejemljivost izdelka za določene potrošnike.

Slika 8. Različne stopnje marmoriranosti mišice (i.e. vsebnosti intramuskularne maščobe)

Slika 9. Različne stopnje zamaščenosti (količine medmišične maščobe) na zašinku
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Slika 10. Teža stegna in zamaščenost glede na pasmo/križanje (LN – landras, LW – veliki beli, DU – durok, 
BF – mišica biceps femoris, SM – mišica semimembranosus, vir: Čandek-Potokar in sod., 2002)

 Tradicionalne pasme prašičev
V nasprotju z modernimi pasmami izkazujejo tradicionalne pasme prašičev in nji-
hovi križanci večjo zamaščenost klavnega trupa (Slika 11), večjo količino intra-
muskularne maščobe in dobro tehnološko kakovost mesa (intenzivna barva, do-
bra sposobnost za zadrževanje vode). Izkazujejo tudi nižje aktivnosti mišičnih en-
cimov in bolj nasičeno maščobo (dobra oksidativna stabilnost), zaradi česar je nji-
hovo meso primerno za daljše procese sušenja. Ker večinoma niso bile selekcioni-
rane, rastejo relativno počasi, hkrati pa so precej odporne na okoljske vplive in pri-
merne za ekstenzivno vzrejo. 

Slika 11. Klavna polovica pri tradicionalni 
pasmi (krškopoljski prašič, levo) in 
komercialnem križancu (hibrid 1244, 
desno) z vidnimi razlikami v zamaščenosti
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Omenjene lastnosti in pa kombinacija z načinom prehrane ugodno delujejo na ra-
zvoj značilnih senzoričnih lastnosti sušenih mesnin. V Sloveniji je taka tradicio-
nalna pasma krškopoljski prašič (Slika 12), v širšem mediteranskem/južnoevrop-
skem prostoru pa npr. še črna slavonska (Hrvaška, Slika 13), mangulica (Madžar-
ska, Srbija, Slika 14), mora romagnola, cinta senese (Slika 15), nero siciliano (Itali-
ja), iberico (Španija, Slika 16) in druge.

Slika 12. Krškopoljski prašič

Slika 13. Črna slovonska pasma
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Slika 14. Mangulica 
(vir: http://www.mangul.rs)

Slika 15. Cinta senese
(vir: http://it.wikipedia.org/wiki/Cinta_senese)



8  9

 Vpliv posameznih genov
Lastnosti kakovosti klavnega trupa in mesa so zelo kompleksne in v splošnem de-
finirane kot poligenske lastnosti (shema vpliva genov na fenotipske lastnosti je 
predstavljena na Sliki 17, osnovni genetski pojmi pa so razloženi spodaj). Obstaja-
jo pa tudi dobro prepoznavni genski markerji, povezani s točno določenimi la-
stnostmi, od katerih imajo nekateri (sicer redki) znaten učinek (t.i. geni z velikim 
učinkom) na lastnosti mesa. Pri nekaterih visoko selekcioniranih mesnatih praši-
čih je vpliv pasme lahko v veliki meri povezan z dvema takima genskima marker-
jema (oz. mutacijama) – RYR1 in RN -, obstaja pa še precej drugih, vendar s precej 
manjšim učinkom. 

Razlaga osnovnih pojmov
Gen – osnovna enota dednega zapisa, ki ima določeno mesto na kromosomu, lahko so strukturni (kodirajo 
določen protein), lahko pa regulacijski (se ne prepisujejo v proteine); Genotip – skupek vseh genov v orga-
nizmu, eden od glavnih določevalcev Fenotipa – skupka vseh vidnih in biokemično določljivih parametrov 
organizma, ki se razvijejo pod vplivom okolja in genotipa; Genom – celotni komplet genov v organizmu 
(prašič: 38 kromosomov, ~50.000 različnih genov, 3x109 baznih parov); Kodon – trojica nukleotidov, ki določa 
aminokislino, vstavljeno v protein v procesu translacije; Lokus – mesto na kromosomu, ki ga zavzema nek gen/
genski označevalec; Genski označevalec (marker) – gen ali lokus, ki ga glede na fenotipsko izražanje zlahka 
določimo; Alel – ena od variant istega gena ali genskega lokusa; Polimorfizem – obstoj različnih genskih zapisov 
na določenem lokusu v genu; Geni z velikim učinkom – gen, pri katerem je razlika v vrednostih med nosilci 
ene genske oblike (alela) večja od enega standardnega odklona v primerjavi z nosilci druge oblike; Poligenska 
lastnost – lastnost, na katero vpliva večje število genov oz. njihova interakcija.

Slika 16. Iberico
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Slika 17. Izražanje dednega zapisa

 Geni z velikim učinkom
RYR1. Mutacija na genu RYR1 (znanem tudi kot “halotan gen”), je odgovorna za za-
menjavo aminokislin (Arg→Cys) na kodonu 615 rianodinskega receptorja in v ho-
mozigotni obliki povzroča stresno preobčutljivost (tudi t.i. stresni sindrom) praši-
čev. Posledica mutacije (Slika 18) je nenadzorovano sproščanje Ca2+ skozi membra-
no sarkoplazemskega retikuluma mišične celice, ki mu sledi intenzivno krčenje mi-
šic, povišanje temperature (maligna hipertermija), pospešena glikoliza in hitro po-
smrtno znižanje pH vrednosti mesa. Omenjene spremembe vodijo k poslabšanju 
kakovosti mesa (pojav BMV mesa). Čeprav mutacija velja za recesivno, pa to drži le 
glede stresne preobčutljivosti, medtem ko tudi heterozigotne živali izražajo slabšo 
kakovost mesa, hkrati pa večjo mesnatost, zaradi česar se okvarjeni gen še vedno 
ohranja v populaciji (predvsem pri pasmah pietren in belgijski landras). Prisotnost 
mutacije RYR1 se šteje kot neugodna pri predelavi v sušene mesne izdelke, predvsem 
zaradi vpliva na slabo sposobnost za zadrževanje vode in manjše zamaščenosti. 
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Slika 18. Princip nastanka poslabšane kakovosti mesa pri mutaciji gena RYR1

Slika 19. Glikolitični potencial 
(potencial za nastanek laktata v 
mišici po smrti) glede na pasmo 
(LW – veliki beli, PI – pietren, BLN 
– belgijski landras, HA – hempšir) 
in anatomsko lokacijo (LD – mišica 
longissimus dorsi, SM – mišica 
semimembranosus (vir: Monin, 1988)

RN -. Gre za mutacijo na genu PRKAG3, in posledično zamenjavo aminokislin 
Arg→Gln na kodonu 200 podenote encima AMP-odvisne protein kinaze, encima, 
ki uravnava energetski metabolizem v celici. Gre za dominantno mutacijo, najde-
no pri pasmi hempšir, ki je povezana tudi z večjo mesnatostjo klavnih trupov. 
Glavni fiziološki učinek pri nosilcih mutacije je povečano nalaganje glikogena v 
mišicah (Slika 19), kar se po zakolu izrazi kot močno znižan pH mesa (t.i. kislo 
meso) in vodi v poslabšano sposobnost za vezavo vode (neugodno za predelavo), 
po drugi strani pa naj bi imeli taki prašiči nekoliko povišano vsebnost intramu-
skularne maščobe.

 Drugi geni z vplivom na kakovost mesa
Poleg omenjenih dveh genov z velikim učinkom so bile dokazane povezave še mno-
gih drugih genskih markerjev z različnimi  parametri kakovosti mesa. Z vidika prede-
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Preglednica 1. Tabela z geni z odkritimi polimorfizmi, povezani z lastnostmi kakovosti mesa in klavnega 
trupa pri prašičih (vir: Ibeagha-Awemu in sod., 2008)

lave sušenih mesnin je pomemben vsak gen, ki vpliva bodisi na podkožno in intra-
muskularno maščobo, tehnološko kakovost mesa (sposobnost za vezavo vode, pH, 
barva) ali proteolitični potencial (aktivnost encimov, ki razgrajujejo beljakovine). Pri-
mer so npr. geni za prenašalce maščobnih kislin (H-FABP, A-FABP, ki vplivajo na za-
maščenost in maščobnokislinsko sestavo), melanokortinski receptor (MC3R, MC4R, 
vpliv na zamaščenost) in proteolitične encime (geni za različne katepsine in kalpaine), 
rastne faktorje (IGF2) in še mnogi drugi (Preglednica 1). Raziskave, ki bi se ukvarjale 
z direktno povezavo med geni (oz. določenimi polimorfizmi) ter kakovostjo sušenih 
mesnih izdelkov so redke, razmeroma dobro raziskani so le polimorfizmi na genu 
PRKAG3 v povezavi s kakovostjo pršuta. V primeru polimorfizma Ile199Val je doka-
zano, da alel 199Ile v primerjavi z 199Val ugodno vpliva tako na ustreznost surovine 
za predelavo v pršut (višji pH, boljša sposobnost zadrževanja vode, večja zamašče-
nost) kot tudi na procese med predelavo (manjše izgube, manjše navzemanje soli) in 
kakovost končnega produkta (večja senzorična sprejemljivost). Frekvenca ugodnega 
alela 199Ile pa je v pri modernih pasmah relativno nizka (okoli 10%), izjema je le pa-
sma berkšir, znana po dobri kakovosti mesa in primernosti mesa za sušenje.

✳  DHS debelina hrbtne slanine

✳
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