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”Mitä monimuotoisempi alue, sitä parempi  ja sitä useampaa sairautta vastaan immuunivaste yksilöllä on.” (Katarii-

na Mäki) 

Sairauksien yleisyys voi olla kymmenkertainen koiraroduilla ihmiseen verrattuna. Rodut on usein luotu vain muuta-

masta yksilöstä, taustalla on voimakkaasti sisäsiitosta eli jalostukseen on käytetty lähisukulaisia tai runsaasti samoja 

yksilöitä. Perimä on kaventunut, mikä lisää kantajien ja siten myös sairastuvien määrää.  

Rodun perimän monimuotoisuus riippuu rodun historiasta, populaation koosta ja jalostuskäytännöistä. Näin on 

leonberginkoirienkin kohdalla.  Leonberginkoirien jalostuksessa on pyritty huomioimaan monimuotoisuus välttämäl-

lä korkeita sukusiitoskertoimia, ottamalla käyttöön urosten jälkeläismäärän rajoitus ja hankkimalla ulkomailta eri 

sukuisia koiria jalostukseen. Siitä huolimatta rodussa esiintyy useita autoimmuunisairauksia, keskimääräinen elinikä 

on alle kahdeksan vuotta, ja riittävän eri sukuisten jalostuskoirien löytyminen vaikuttaa usein hankalalta. 

Perimän tärkeä alue on MHC – geenistö (DLA - alue), joka säätelee immuunipuolustusjärjestelmää.  

DLA-monimuotoisuuskartoitus mittaa MHC-geenistön monimuotoisuutta. Tutkimuksissa on todettu alueen vähäisen 

perinnöllisen vaihtelun olevan yhteydessä autoimmuunisairauksiin. Roduissa esiintyy tiheästi kyseisiä sairauksia: 

kilpirauhasen vajaatoiminta, perianaalifistelia, AIHA, immunologinen trombosytopenia, moniniveltulehdukset (Ad-

disonin tauti)jne. Koirilla esiintyy myös puutteelliseen immuunivasteeseen liittyvää atopiaa, joka näkyy toistuvina 

bakteeri- ja hiivatulehduksina. Joidenkin sairauksien kohdalla on lisääntynyt sairastumisalttius ja alhaisempi sairas-

tumisikä. Sairaudet ovat toki monimutkaisia, ja niihin vaikuttaa myös muita geenejä ja ympäristötekijöitä. Yksilö voi 

siis sairastua, vaikka se ei kantaisi yhtäkään DLA-riskihaplotyyppiä. 

 DLA-monimuotoisuuskartoituksen tulokset kertovat, millaiset muodot näistä geeneistä kyseisellä yksilöllä on. Oman 

koiran tulosta voi verrata koko rodun profiiliin ja tuloksia voidaan käyttää jalostusvalinnoissa: nartulle valitaan 

urosehdokkaista ko. geeneiltään mahdollisimman erilainen uros (mm. islanninlammaskoirilla menetelmä on jo käy-

tössä). Tutkimuksesta selviää myös, kantavatko testatut yksilöt jotakin rodulla tunnettua autoimmuunisairautta. On 

tosin huomattava, että koiran karsiminen jalostuksesta vain yhden riskitekijän perusteella voi jopa lisätä jonkin vielä 

voimakkaamman riskitekijän esiintymistä kannassa.  

DLA-monimuotoisuuskartoitus leonberginkoirilla 

Rotujärjestön vuosikokouksessa 2012 päätettiin yksimielisesti toteuttaa DLA-monimuotoisuuskartoitus leonbergin-

koirista.  Nyt alkanut tutkimus valmistuu vuoden loppuun mennessä. 

Tutkimus on käynnistynyt DNA- geenipankissa valmiina olevista näytteistä, joissa on omistajan antama tietojen luo-

vutuslupa rotujärjestölle.  

Jalostustoimikunta on valinnut lisäkoirat.  Koirien valinnassa on pyritty ottamaan huomioon käytännön jalostustyö ja 

se, että valitut yksilöt antavat luotettavan kuvan rodun monimuotoisuuden tilasta. 

Valitut koirat ovat 

- koiria, joita voidaan käyttää jalostukseen 

- eri sukuisia, ei pentuesisaruksia, ei puolisisaruksia 

 - jalostusuroslistalta eri sukuisia koiria 

- eri sukuisia narttuja eri omistajilta 



- jalostuksen kannalta muuten merkittäviä harvinaisesta suvusta, tuontimaasta jne. johtuen 

- yksilöitä, joiden omistajaan tai kasvattajaan saadaan yhteys  

 

Valittujen koirien omistajiin on otettu yhteys elokuun aikana, ja näytteet on toivottu toimitettavaksi Genoscoperiin 

syyskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen on vielä mahdollisuus hankkia lisäkoiria, mikäli valituista kovin moni jättää 

osallistumatta.      

Koiran omistaja on Genoscoperin toiveen mukaisesti ohjeistettu toimittamaan verinäytteensä suoraan Genoscoperil-

le. Genoscoperin lomake on postitettu niille omistajille, jotka puhelinyhteydenotossa lupautuneet mukaan tutkimuk-

seen.  Genoscoper toimittaa näytteet talteen geenipankkiin, mikäli lomakkeessa on se selvästi merkitty.  

Genoscoper luovuttaa eri DLA-geenien ja –haplotyyppien (3 geenin yhdistelmät) tiedot ja frekvenssit sekä Mik-

rosatelliittikartoituksen frekvenssit eli siis tiedon siitä, miten koirien kannalta olennaiset DLA-geenit sekä neutraalien 

alueiden markkerit ovat rodussa jakautuneet. 

Rotukohtainen yhteenveto ja koirakohtainen tuloslista toimitetaan rotujärjestölle, joka julkaisee ne internetissä tai 

muuten hyväksi katsomallaan tavalla. 

Koirien omistajien on toivottu tukevan tutkimusta, eli rotua ja rotujärjestöä maksamalla näytteenottokulut itse. Pe-

rusteena on myös se, että yksittäiselle koiranomistajalle voidaan toimittaa erikseen koirakohtainen tulos Genoscope-

rin toimesta 10 euron lisähintaan (sis.ALV). 

Tutkimukseen osallistuneet koirat julkaistaan tutkimuksen valmistuttua.  
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