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Mitä tarkoitetaan DLA:lla?

Eräs tärkeä perimän geenialue on MHC-kompleksi (Major Histocompactibility
Complex), jota kutsutaan myös luokan II leukosyyttiantigeeni- eli DLA-alueeksi. 

Tällä geenialueella on suuri määrä yksilön immuunivasteeseen vaikuttavia geenejä, 
jotka vastaavat mm. koiran omien kudosten tunnistamisesta sekä vieraiden 
patogeenien tunnistamisesta ja tuhoamisesta. Näiden geenien on oltava 
monimuotoisia, jotta ne kykenevät reagoimaan erilaisiin viruksiin, bakteereihin ja 
muihin vieraisiin tunkeilijoihin. Elintärkeä kyky on myös erottaa oma rakenne 
vieraasta, jotta immuunipuolustusreaktio ei kohdistu omaan kudokseen. 
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MHC-kompleksin geenien alleelit ja haplotyypit liittyvät useisiin immunologisiin 
ongelmiin, erityisesti autoimmuunisairauksiin, ja ne on yhdistetty lähes jokaiseen
ihmisen autoimmuunisairauteen. Tutkimuksissa ei ole toistaiseksi pystytty 
osoittamaan minkään yksittäisen haplotyypin osuutta salukien 
autoimmuunisairauksiin. MHC-alueen geenien monimuotoisuuden ja erityisesti 
heterotsygotian säilyttäminen on kuitenkin tärkeää. Homotsygoitumisen on
aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän riskiä autoimmuunisairauksille.

Koira perii yhden haplotyypin emältään ja toisen isältään. Tuloksista ei käy ilmi kumpi
on emän ja kumpi on isän haplotyyppi. DLA-tulos ei liity mitenkään ko. koiran 
terveydentilaan. 
Lainaus Salukien DLA-monimuotoisuuskartoituksesta:
Salukeilla yleisin haplotyyppi on 02001 00401 01303. Tätä 
haplotyyppiä kantaa yli 70 % suomalaisista salukeista joko heterotsygoottisena eli
vain yhtenä kappaleena (eriperintäinen) tai homotsygoottisena eli kahtena 
kappaleena (samaperintäinen). 
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Rotu voi siis hyvin jos löydetään erilaisia haplotyyppejä?

Kuinka huolestuttava rodun tilanne on, jos DLA-monimuotoisuustestin tulos
(54 koiraa, mukana myös tuontikoiria ja niiden jälkeläisiä) näyttää tältä?
haplo1: 66,7 %
haplo2: 16,7 %
haplo3: 5,6 %
haplo4: 5,6 %

Pelkkä haplotyyppien lukumäärä ei yksinään kuvaa alueen monimuotoisuutta, 
vaan haplotyyppien tulisi myös jakautua tasaisesti populaation sisällä, jotta mikään
niistä ei olisi välittömässä vaarassa hävitä ja jotta jonkin haplotyypin suhteen 
homotsygoottisten yksilöiden todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni.

haplo5: 1,9 %
haplo6: 1,9 %
haplo7: 0,9 %
haplo8: 0,9 %
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Miten muita rotuja on tutkittu?

Lohen tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa on tutkittu usean rodun DLA-

monimuotoisuutta:

Novascotiannoutajilta eli tollereilta on löydetty 5 eri haplotyyppiä. Suomalais-

ruotsalaisissa tollereissa kahden yleisimmän haplotyypin osuus on 75 % 

(75 %:lla koirista on jompikumpi näistä haplotyypeistä). Tutkimus tehtiin 178 koirasta.

Löwcheneiltä on löydetty 8 eri haplotyyppiä, joista yleisin on 44 %:lla koirista ja 

kahdesta yleisimmästä vähintään jompikumpi 60 %:lla koirista. Tutkimus tehtiin

72 koirasta.

Salukeilta on löytynyt 24 eri haplotyyppiä, joista yleisin on 70 %:lla koirista. Syyriasta 

tuoduilta, rotuun otetuilta salukeilta on löytynyt haplotyyppejä, joita ei ole muilla 

salukeilla. Tutkimus tehtiin 94 koirasta.
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Miten muita rotuja on tutkittu?

Islanninlammaskoirilta on löydetty 10 eri haplotyyppiä. Tutkimus tehtiin 58 koirasta.

Venäjällä on tutkittu työkoirien DLA-haplotyyppejä:

- keskiaasianpaimenkoirilta löydettiin 28 haplotyyppiä, ja vain kaksi koiraa oli 

homotsygootteja jonkin haplotyypin suhteen. Tutkimus tehtiin 42 koirasta.

- kaukasianpaimenkoirilta löydettiin 9 haplotyyppiä, joista vain kaksi löytyi 

useammalta koiralta. Vain yksi koira oli homotsygootti jonkin haplotyypin suhteen. 

Tutkimus tehtiin 6 koirasta.

- länsisiperianlaikoilta löydettiin 10 haplotyyppiä. Tutkimus tehtiin 13 koirasta.

Nämä ovat siis nimenomaan venäläisiä koiria; länsimaissa tulokset lienevät näidenkin

rotujen kohdalla pikku hiljaa erilaisia.
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Kartoitukseen suunnitellut koirat/pentueen edustajat, sivu 1:

Etelközi-Nyulasz Greta (i. Dszukes / e. Csalfa)

Tigrisbundas Egotuz (i. Tigrisbundaz Csipur / e. Olajos-Reti Gyözös Ereny)

Hajnali Tejeskávé (i. Szelpatkolo Akacs / e. Kucorgo-Dombi Csillagfurt)

ja/tai

Hajnali Mendemonda/Tejsinhabos Kakao/Zivatar

(i. Kalandvadasz Ügyes / e. Hajnali Csicsergõ eli Kávén sisko)

Csaba Öhungarikum (i. Kalandvadasz Ügyes / e. Dévaj Vitamin)

Fruska The Bestial Face of Beauty 

(i. Pannon Oriental Ábel / e. Vadaszok Réme Áfonya

HUOM (ii. Dévaj Fejedelem, ie. Kalandvadasz Ünnep) 

Vadaszok Réme Akkord (i. Vakvagta Imposztor / e. Vakvagta Falat)

Szelek Kiralya Zirokko (i. Dévaj Kedves / e. Aranyagi Utonallo Fenyves)
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Kartoitukseen suunnitellut koirat/pentueen edustajat, sivu 2:

Olajos-Reti Gyözös Zsaner (i. Leo / e. Olajos-Reti Gyözös Holló)

Illa-Berek Afonya For Blixten (i. Thajra's Csardas / e. Kuruclesi Teri)

Farkas von Salomon Langos (i. Olajos-Reti Gyözös Báró/e. Farkas Von Salomon Maja)

Egyetlen Arany Alma (i. Rokatekergetö Heves / e. Vágtázó Csinos Baba)

ja/tai

Zivatar-koira (i. Avenina's Bivaly / e. Egyetlen Arany Alma)

Avenina's C- tai D-koira

(i. Repülj Dárda /e. Avenina's Amans Aenea / i. Belato Cumpi e. Avenina's Amans Aenea

ja/tai

Belato Cumpi

(i. Repülj Dínom-Dánom /e. Belato Amalka)

ja/tai/?? Avenina's A-koira (i. Kucorgo-Dombi Drava / e. Tüzviragvadasz Amanda)
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Kartoitukseen suunnitellut koirat/pentueen edustajat, sivu 3:

Avenina's E-koira (i. Thajra's Csardas / e. Kucorgo-Dombi Fahej)

Primada Fulleista SLO-koira (lähinnä verrokiksi sekaan)

(i. Cserihegyi Elfogod /e. Avenina's Bandanna Bessie)

Puszták Vadásza Kele

(i. Frici / e. Fairy Susan and Twins Nyerö)

Balaton Nyitnikék B-pentu

(i. Urfi / e. Hagyma-Földi Ezüst Ármány)

Bombardier Llawondyss (i. Vakvagta Járör / e. Achtung Baby Llawondyss)

Mahdollisuuksien mukaan yrittäisimme saada eläinklinikoita keskitetysti ottamaan 

näytteen koirista veloituksetta, jolloin olisi kätevää saada koiria kasaan 

maantieteellisesti samoilta suunnilta.


