
Amerikanakitojen
geneettinen historia
LUENNOITSIJA: SAIJA TENHUNEN



Kuka minä olen 

❖Perheessä aina ollut koiria 
❖Ensimmäinen oma koira 2004 (Akita) 

❖Useita vuosia yhdistystoiminnassa 

❖Agrologi – valmistunut 2016, Savonia ammattikorkeakoulu 
❖” Suomenhevosoriiden valinta geneettiseen pitkäaikaissäilytykseen” 

❖Kotieläinten jalostuksen ja genetiikan maisteri – 2018, Norwegian
University of Life Scienses (NMBU) 
❖”Utilizing shared segments for build-up genomic relationship between

the Norwegian and the Swedish Fjord Horse” 

❖VikingGenetics – huhtikuu 2018, Breeding specialist
❖Omana työkenttänä sukusiitoksen hallinta pohjoismaisissa 

lypsykarjapopulaatioissa



Historiallinen aikajana

8000 eKr.

•Domestikoituneet koirat saapuvat Japanin saarille

•Suurin fossiililöytö japanilaisesta koirasta on noin 57 cm säkäkorkeudeltaan

1560

•Länsimaalaiset alkoivat päästä Japaniin 

•Mukana tuli länsimaalaisia koiria

•Matagi metsästyskoiria käytettiin myös koirataisteluihin

1868

•Länsimaalaisen kulttuurin ihannointi Japanissa

•Risteyttäminen mastiffi-tyyppisiin koiriin alkoi parempien taistelukoirien 
toivossa 

1920

•Tohtori Shozaburo Watase matkusti Odateen akitan syntyseuduille mutta ei 
löytänyt oikean tyypin koiria

•Odaten alueella koirataistelut olivat suosittuja ja moniakaan puhtaita akitoja ei 
ollut jäljellä 
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Historiallinen aikajana

1923

•Hachiko syntyi 

•Kuuluisa tarina koirasta joka odotti isäntäänsä professori Eizaburo Uenoa juna-
asemalla vuosia tämän kuoleman jälkeenkin

1927

•Akita Inu Hozonkai perustettiin turvaamaan akita rotuna

•Rodun jalostaminen alkuperäiseen tyyppiin aloitettiin

•Koiria etsittiin vuoristo seuduilta 

1931

•Akita julistetaan Japanin kansallisaarteeksi

•Akita terminä tarkoittaa prefektuuria mutta rotuna se sisälsi kaikki suuret 
pystykorvat Japanissa

•Nimeä Akita ei oltu käytetty kuvaamaan rotua tätä ennen vaan puhuttiin odate, 
nambu, kazuno yms koirista

1934
•Hachikon pronssipatsas ja kuolema

•Akian ensimmäinen rotumääritelmä kirjoitetaan
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•Akian ensimmäinen rotumääritelmäN kirjoittaminen aloitetaan



Historiallinen aikajana

1938

• Helen Keller tuo ensimmäiset akitat Yhdysvaltoihin

• Akita inu Hozonkai (akiho) Akitan rotumääritelmä julkaistaan  

• Ennen tätä Akitat olivat Nippon luokassa Large

1939

• Toinen maailmansota alkaa

• Sodan aikana koirien jalostus pysähtyi

• Akitaan tehtiin risteytystä saksanpaimenkoirien kanssa 

1945
• Toinen maailmansota päättyy

• Akitan pelastaminen sodan jälkeen alkaa

1948

• Akita inu Kyokai (Akikyo) akitan rotumääritelmä julkaistiin

• Akikyo näki akitan suurehkona metsästyspystykorvana

• Tyyppi hyvin lähellä keskikokoisia pystykorvia



Historiallinen aikajana

1937-

• Helen Keller tuo ensimmäiset akitat Yhdysvaltoihin

• Akita inu Hozonkai (akiho) Akitan rotumääritelmä julkaistaan  

• Ennen tätä Akitat olivat Nippon luokassa Large

1939

• Toinen maailmansota alkaa

• Sodan aikana koirien jalostus pysähtyi

• Akitaan tehtiin risteytystä saksanpaimenkoirien kanssa 

1945
• Toinen maailmansota päättyy

• Akitan pelastaminen sodan jälkeen alkaa

1948

• Akita inu Kyokai (Akikyo) akitan rotumääritelmä julkaistiin

• Akikyo näki akitan suurehkona metsästyspystykorvana

• Tyyppi hyvin lähellä keskikokoisia pystykorvia



Historiallinen aikajana

1938

• Helen Keller tuo ensimmäiset akitat Yhdysvaltoihin

• Akita inu Hozonkai (akiho) Akitan rotumääritelmä julkaistaan  

• Ennen tätä Akitat olivat Nippon luokassa Large

1939

• Toinen maailmansota alkaa

• Sodan aikana koirien jalostus pysähtyi

• Akitaan tehtiin risteytystä saksanpaimenkoirien kanssa 

1945
• Toinen maailmansota päättyy

• Akitan pelastaminen sodan jälkeen alkaa

1948

• Akita inu Kyokai (Akikyo) akitan rotumääritelmä julkaistiin

• Akikyo näki akitan suurehkona metsästyspystykorvana

• Tyyppi hyvin lähellä keskikokoisia pystykorvia





Historiallinen aikajana

1938

• Helen Keller tuo ensimmäiset akitat Yhdysvaltoihin

• Akita inu Hozonkai (akiho) Akitan rotumääritelmä julkaistaan  

• Ennen tätä Akitat olivat Nippon luokassa Large

1939

• Toinen maailmansota alkaa

• Sodan aikana koirien jalostus pysähtyi

• Akitaan tehtiin risteytystä saksanpaimenkoirien kanssa 

1945
• Toinen maailmansota päättyy

• Akitan pelastaminen sodan jälkeen alkaa

1948

• Akita inu Kyokai (Akikyo) akitan rotumääritelmä julkaistiin

• Akikyo näki akitan suurehkona metsästyspystykorvana

• Tyyppi hyvin lähellä keskikokoisia pystykorvia



Historiallinen aikajana

1950s

• Amerikkalaiset sotilaat vievät mukanaan akitoja Japanista 
Yhdysvaltoihin

• Koirat ovat tyypiltään suurimmaksi osaksi Kongo-linjaisia

1956
• Akita Club of America perustettiin (virallisesti 1960) 

1973
• Akitan rotumääritelmä hyväksyttiin Yhdysvalloissa 

Amerikan Kennel Clubin toimesta

1974

• Rotukirjat suljettiin Yhdysvalloissa 

• Tuonteja ei enää Japanista

• Tätä ennen oli tuotu kaikkia tyyppejä Japanista

Risteyttämistä EI tehty Yhdysvalloissa! 
Risteytykset tapahtuivat Japanissa ennen toista 
maailman sotaa ja sen aikana. 



Historiallinen aikajana

1950s

• Amerikkalaiset sotilaat vievät mukanaan akitoja Japanista 
Yhdysvaltoihin

• Koirat ovat tyypiltään suurimmaksi osaksi Kongo-linjaisia

1956
• Akita Club of America perustettiin (virallisesti 1960) 

1973
• Akitan rotumääritelmä hyväksyttiin Yhdysvalloissa 

Amerikan Kennel Clubin toimesta

1974

• Rotukirjat suljettiin Yhdysvalloissa 

• Tuonteja ei enää Japanista

• Tätä ennen oli tuotu kaikkia tyyppejä Japanista

Vuosi Pentue N Vuosi Pentue N

1950s 13 1969 64

1960-65 74 1970 94

1966-67 67 1971 135

1968 49 1972 92

588 rekisteröidystä pentueesta ja 2151 koirasta: 
• 74 pentueessa molemmat vanhemmat tuonteja
• 121 pentueessa toinen vanhemmista on tuonti
• 393 pentueessa molemmat vanhemmat ACA
• 76 eri tuontiurosta, 63 eri tuonti narttua jalostuksessa 
• Monet tuonneista olivat sukua keskenään 
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Historiallinen aikajana

1993
• AKC tunnustaa Japanin kennel clubin ja näin ollen 

Japanista voidaan taas tuoda akitoja Yhdysvaltoihin

2000

• Rotujako FCI maissa

• Akita ja Great Japanese Dog (nykyinen Amerikanakita)

• Suomennettiin suurijapaninkoira 

2006

• Rotujako Iso-Britanniassa

• Rotunimet Akita (FCI Amerikanakita) ja Japanese Akita Inu 
(FCI Akita) 

2018

• Rotujako Kanadassa (ei vielä virallistettu) 

• Päätös tehty

• Rotunimet tulevat olemaan samat kuin Iso-Britanniassa



Kuinka rotutyyppi muuttui Japanissa



Goromaru Go Akita Narita

Syntynyt 1948 Japanissa
◦ Toinen maailmansota loppui 1945

Rekisteröity AKIHO ja AKIKYO

Tuottanut monia kuuluisia akita linjoja
◦ Ichinoseki linja

◦ Dewa linja

◦ Matagi linja (Akikyo)



© Ansun Kuvat, Jin Kaakinen© Peter van der Lugt



Kysymyksiä?



Genomi = sisältää kaiken geneettisen materiaalin organismissa 
◦ Koiran genomi: 

◦ 39 kromosomi paria (78 kromosomia) 

◦ Noin 19 tuhatta geeniä 

◦ Noin 2,4 miljoonaa emäsparia (adeniini (A) , tymiini (T) , sytosiini (C) ja 
guaniini(G) )

DNA = Molekyyli mikä kantaa mukanaan geneettiset ”ohjeet” 
ja materiaalin
◦ Kaksoiskierre eli Double Helix

◦ Kun organismit lisääntyy, DNA kopioituu ja siirtyy jälkeläiseen

◦ Yksilöllä toinen säie kaksoiskierteestä tulee isältä ja toinen emältä 

Termejä 



Termejä 
Geeni = osa DNA:ta, tätä kutsutaan myös lokukseksi 
◦ Lokus voi olla myös joukko geenejä, mitkä periytyy ryhmänä 

Alleeli = geeni muodostuu alleeli parista joista saat toisen 
isältä ja toisen emältä
◦ On olemassa geenejä, missä on vain muutama eri alleeli kuten 

esimerkiksi väri geenit

◦ Geneettien monimuotoisuuden arvioinnissa tärkeimpiä on 
lokukset missä on paljon erilaisia alleeleja  

Haplotyyppi = joukko geenejä tai alleeleja jotka periytyvät 
yhdessä 



Termejä 
SNP = Single Nucleotide polymorphism, yhden emäksen 
monimuotoisuus eli snippi 

Mikrosatelliitti = DNA alue (lokus), joka koostuu muutaman 
emäsparin toistoista

Heterotsygootti = eriperimäinen
◦ organismi on perinyt eri alleelit tai haplotyypit vanhemmiltaan

Homotsygootti = samaperimäinen
◦ organismi on perinyt saman alleelin tai haplotyypin molemmilta 

vanhemmiltaan 



Perinnöllisyys mekanismit
❖Kvalitatiiviset ominaisuudet 
❖Yhden geenin tai lokuksen säätelemät 

ominaisuudet

❖Mendelin malli 

❖Ympäristön vaikutus vähäinen 

❖Esimerkiksi värigeenit

❖Kvantitatiiviset ominaisudet
❖Monen geenin tai lokuksen säätelemät 

ominaisuudet 

❖Ympäristö vaikuttaa monesti näihin 
ominaisuuksiin 

❖Esimerkiksi lonkkaniveldysplasia 

G P

G E P
G = geenit eli genotyyppi
P = ulkoasu eli fenotyyppi 
E = ympäristön vaikutus 



Perinnöllisyys mekanismit

Autosomaalinen

• Ominaisuuden geeni sijaitsee 
jossain muussa kromosomissa 
kuin sukupuoli kromosomissa 

• Sukupuolella ei ole 
ominaisuuden ilmenemiseen 
merkitystä 

• Suurin osa ominaisuuksista

X-kromosomaalinen 

• Ominaisuuden geeni sijaitsee 
sukupuoli X-kromosomissa

• Yleensä tulee esille naaraissa

• Samaperimäiset 
sukupuolikromosomit XX

• Voi olla myös Y-kromosomaalinen

• Harvinaisempi 

• Vaikuttaa vain urosten 
ominaisuuksiin



Perinnöllisyys mekanismit

❖Dominantti 
❖Ei tarvitse olla samaperintäinen, 

jotta ilmiasu tulee esille
❖Heterotsygootti riittää mutta voi olla 

myös homotsygootti 

❖Yksi alleeli lokuksessa riittää 

Bb

bb

Bb



Perinnöllisyys mekanismit

❖Resessiivinen 
❖Pitää olla samaperimäinen, että 

ilmiasu tulee esille
❖Homotsygootti 

Bb

Bb

bb



Perinnöllisyys mekanismit
❖Dominantti 
❖Tarvitsee vain yhden alleelin jotta 

ilmiasu on tietty 
❖Heterotsygootti 

❖Resessiivinen 
❖Tarvitsee saman alleelin 

molemmilta vanhemmilta jotta 
ilmiasu on tietty 
❖Homotsygootti 

❖Punnett square eli risteytyskaavio 

A a

A
A/A A/a

a
a/A a/a

ACP4 – amelogenesis imperfecta - resessiivinen   

25 %

25 %

50 %

50 %



Geneettinen monimuotoisuus
❖Tarkoittaa geneettistä ja ilmiasullista vaihtelua 
populaatiossa
❖Mitä enemmän vaihtelua sen parempi

❖Kun populaatiossa on riittävästi vaihtelua, se kykenee 
selviytymään erilaisista ympäristöllisistä uhkista
❖Koirilla yleisimmät syyt tälle ovat: 
❖ Rotujen kehitys 

❖ Perustuvat usein vain muutamiin kantakoiriin 

❖Matadori urokset

❖ Vain muutamat urokset ovat isinä syntyvissä pennuissa 

❖ Liian vahva tyyppijalostus

❖Monet eläimet jäävät pois jalostuksesta pienten tyyppi virheiden vuoksi

❖Jalostusvalinnoissa ja jalostuseläinten karsinnassa tulee 
olla varovainen ettei kadotea liikaa vaihtelua

❖Tavoite on lisätä perinnöllistä edistymistä mutta rajoittaa 
sukusiitoksen kasvua

”Highway to hell and stairway to heaven” 



Matadori urokset
❖ Yhden uroksen vaikutus populaatioon 

❖Riski terveysongelmien leviämiselle on suuri

❖Parita lyhyellä ajalla suurin osa naaraista samalla 
uroksella
❖Uros kantaakin geneettistä sairautta tai sairastuu itse

❖Kaikki uroksen jälkeläiset on riskiryhmässä 

❖Iso osa koirista voi joutua ulos jalostuksesta 

→ Geneettinen pullonkaula

❖Uroksen käytön pitäisi olla aina suhteutettu 
populaation kokoon 
❖Vältetään riskit perinnöllisten ongelmien leviämiselle! 

❖Kasvattajien tulee muistaa, että he ovat osaltaan 
vastuussa rodun tulevaisuudesta! 



Tyyppijalostus

Suositaan 
koiria jotka 
samanlaisia

Valinta
Vaihtelua 

häviää
Yhtenäisyys

Muutoksiin 
ei pystytä 

enää 
vastaamaan

Sopeutu-
minen



Miksi geneettinen monimuotoisuus 
merkitsee paljon? 

Ilman geneettistä monimuotoisuutta
◦ Yksilöt ja populaatio ovat herkempiä perinnöllisille sairauksille

◦ Populaatiot eivät kykene selviytymään muuttuvissa olosuhteissa

◦ Perinnöllistä edistymistä ei voi tapahtua, koska ei ole sille tarvittavaa perinnöllistä vaihtelua  

◦ Hedelmällisyys ja kelpoisuus heikkenee populaatiossa 

Tätä kutsutaan kokonaisuutena sukusiitostaantumaksi 



Sukusiitos ja sukusiitostaantuma

Lisääntyminen yksilöiden välillä, joilla on samoja esi-vanhempia

• Sukusiitos mikä tapahtunut useita sukupolvia sitten

• Kehittyy hitaasti

• Geneettinen vaihtelu säilyy

• Ei voida juurikaan vaikuttaa enää suljetuissa populaatioissa

Pitkän 
aikavälin

• Sukusiitos mikä tapahtunut muutaman sukupolven sisällä

• Menetetään geneettistä vaihtelua nopeasti

• Suuremmat riskit ongelmien yleistymiselle

• Kasvattajat voi vaikuttaa jalostuspäätöksillään

Lyhyen
aikavälin



Sukusiitos ja sukusiitostaantuma

Liian paljon sukusiitosta populaatiossa 
johtaa sukusiitostaantumaan! 



Sukusiitoksen ja sukulaistumisen kasvu 
populaatiossa
❖Sukusiitoksen nousu 
❖Paritetaan eläimiä jotka sukua 

toisilleen
❖Sukusiitoksen nopea nousu johtaa 

herkemmin sukusiitostaantumaan 

❖Sukulaistumisen nousu
❖Käytetään paljon samoja eläimiä tai 

samansukuisia  eläimiä jalostukseen 
❖Vaikutus sukusiitokseen näkyy noin kolmen 

sukupolven päässä 

→Kaikilla eläimillä samoja eläimiä taustalla

❖Jos lasketaan sukulaistumista (Coancestry tai 
Kinship) vaikutus nähdään heti 



Sukusiitos-
taantuma

Altis
geneettiselle
ajautumiselle

Heikentynyt
elinvoima

Heikompi 
immuuni-
puolustus

Negatiivinen 
vaikutus 

ominaisuuksiin



Alleeli frekvenssit

Dominanttien ominaisuuksien 
häviäminenResessiivisten 

ominaisuuksien 
lisääntyminen

Haitallisten ominaisuuksien 
fiksoituminen populaatioon

Sukusiitos-
taantuma

Altis
geneettiselle
ajautumiselle

Heikentynyt
kelpoisuus

Heikompi 
immuuni-
puolustus

Negatiivinen 
vaikutus 

tuotantoon



Lisääntymisen 
ongelmat

Sperman laatu

Pienet pentueet

Tiinehtyminen 
vaikeaa 

Sukusiitos-
taantuma

Altis
geneettiselle
ajautumiselle

Heikentynyt
elinvoima

Heikompi 
immuuni-
puolustus

Negatiivinen 
vaikutus 

tuotantoon



Vaihtelun 
häviäminen

Ei perinnöllistä edistymistä 
tulevaisuudessa

Sukusiitos-
taantuma

Altis
geneettiselle
ajautumiselle

Heikentynyt
kelpoisuus

Heikompi 
immuuni-
puolustus

Negatiivinen 
vaikutus 

haluttuihin 
ominaisuuksiin



Sukusiitos-
taantuma

Altis
geneettiselle
ajautumiselle

Heikentynyt
kelpoisuus

Heikompi 
immuuni-
puolustus

Negatiivinen 
vaikutus 

tuotantoon

DLA haplotyyppien vähentyminen 

Lisääntyvät 
autoimmuunisairaudet



Sukusiitostaantuma
Koiramaailman esimerkki sukusiitostaantumasta: 

Lunnikoirat

❖Melkein klooneja geneettisesti 

❖Alhainen spermanlaatu

❖Paljon perinnöllisiä autoimmuunisairauksia

❖Keskipentuekoko 2-3 pentua (jos tiinehtyy)

❖Risteytysprojekti aloitettu Norjassa rodun pelastamiseksi

© Bård Mathias Andersen 



Amerikanakitat ja merkit sukusiitostaantumasta

Ottaen huomioon AA:n fyysisen koon, pentueet 
ovat pieniä
◦ Keskimääräinen pentuekoko sukupolvea kohti 4,4 pentua

◦ Alaskanmalamuutti 6,1 pentua

◦ Eurasier 5,8 pentua

◦ Karjalankarhukoira 5,2 pentua

❖Perinnöllisiä autoimmuunisairauksia
❖Sebaceous Adenitis (SA)

❖Vogt-Koyanagi-Haradan kaltainen syndrooma (VKH)

❖Kilpirauhasen toiminnan häiriöt



Mitä voimme tehdä tässä tilanteessa? 

Välttää sukusiitosta parituksissa
◦ Suositus kotieläinten jalostuksessa 4% neljällä sukupolvella

Geenitestaa jalostuskoirat monimuotoisuuden osalta

Välttä uusinta parituksia

Käytä mahdollisimman monia koiria jalostukseen 
◦ Vältä saman uroksen käyttöä 

Omaa kärsivällityyttä jalostustyössäsi
◦ Ei liian monta pentuetta nuorilla koirilla
◦ Tarkkaile jälkeläisiä

◦ JALOSTUSKOIRAN ARVON MÄÄRITTÄÄ AINA SEN JÄLKELÄISET!

Erisukuisten tuontikoirien hankkiminen
◦ Vanhat linjat Euroopassa 

Roturisteytys



UC Davis/VGL Akita Genetic Diversity Test

Johtava tutkija Dr Niels C. Pedersen (emeritus professori 
UC Davis)
◦ Työskennellyt alalla 1972 lähtien

◦ Erikoistunut pieneläinlääketieteeseen ja genetiikkaan

◦ Tehnyt tutkimusta akitojen kanssa 90-luvulta lähtien

Testin tarkoitus: 
◦ Kartoittaa olemassa olevaa geneettistä vaihtelua akitojen eri 

tyypeissä

◦ Löytää perinnöllisiä riskitekiöitä autoimmuunisairauksilla

◦ Luoda kasvattajille jalostustyökalu parituksien suunnitteluun

Photo: Don Preisler



AK= Akita blend, AKA = Amerikanakita, AKJ = Akita





Miksi molemmat akita rodut? 
Historiallisesti jakavat samat perustaja koirat

Suurimmaksi osaksi samat alleelit ja 
haplotyypit, mutta eri frekvensseillä

◦ Tekee geneettisten tekijöiden löytämisestä 
helpompaa

◦ Ei kytkentöjä rodun tyyppijalostuksen vuoksi

Vaikka molemmat rodut on mukana ja 
näytetään samoissa kuvaajissa, näytteet 
käsitellään eri rotuina!

◦ Tätä tarkkaillaan säännöllisesti

◦ Selvät poikkeamat tarkistetaan ja korjataan 
◦ Joidenkin koirien kohdalla on jouduttu korjaamaan rotutyyppiä 



Kuinka voin testata koirani?

Testin hinta on 80 dollaria ja jos tilaat esim karvanlaatu testin niin 
saat testin hintaan 70 dollaria

Sisältää: 
◦ 33 STR mikrosatelliittia

◦ DLA 1 ja 2 haplotyypit

◦ VGL Mating Evaluation –työkalu (online palvelu)

Poskisolunäyte
◦ Voidaan testata myös muuntyyppisistä näytteistä kuten esim

pakastesperma (lisämaksusta)

◦ Testipaketit tilataan VGL:stä Yhdysvalloista
◦ Tarvittaessa näytteen voidaan ottaa apteekista saatavilla harjoilla

◦ Voit ottaa näytteen itse (ei tarvita eläinlääkärikäyntiä)

◦ Näyte postitetaan normaalissa postissa 

◦ Saat tulokset sähköpostiin muutamassa viikossa

Photo: Marita Sørensen



Tutkimustilanne tällä 
hetkellä
Etsitään vielä VKH sairaita koiria! 

Tarkoitus on löytää perinnöllisiä riskitekijöitä SA:lle ja VKH:lle
◦ Geneettinen monimuotoisuus

◦ DLA haplotyypit

Vuonna 2005 tohtori Pedersen ja hänen ryhmänsä löysivät 
mahdollisen DLA riskialleelin VKH:lle amerikanakitoilla

◦ Tarvitaan lisätutkimusta, koska alleelia on löytynyt myös terveiltä 
koirilta

◦ Kyseessä oli alustava löydös

◦ EI PIDÄ KÄYTTÄÄ GEENITESTINÄ!



In loving memory 
of Susan Duncan, 
Kennel Tanoshii
and Kaji ”Hanko’s 
Kaji-Ko Koi Tanoshii


