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1. Johdanto 

Koira (Canis lupus familiaris) on yksi vanhimmista ihmisen kesyttämistä eläimistä. Eläimien 

domestikaatio alkoi yli 15 000 vuotta sitten susista (Frantz et al., 2020). Koirien yksi 

kiinnostavimmista piirteistä on niiden laaja skaala erilaisia turkin värejä. Turkin väritys koirissa on 

polymorfinen ominaisuus ja monimutkainen asia (Langevin ym., 2018). 

Turkin väritys on yksi ensimmäisistä perinnöllisistä piirteistä, joita eläingeneetikot ovat tutkineet 

(Brancalion ym., 2022). Geneetikko Clarence Little oli yksi ensimmäisistä henkilöistä, joka määritteli 

laajasti koirien turkin värin fenotyyppejä vuonna 1957. Monet nimet, jotka Little määritteli värejä 

määrääville lokuksille, ovat vieläkin käytössä. Muutokset koirien turkin väreissä on luonnostaan 

tapahtuva prosessi, mutta ihminen on omalla toiminnallaan edesauttanut uusien värien ja 

kuviointien syntymistä (Brancalion ym., 2022). Tämä on yksi keinotekoisen valinnan aikaisimmista 

esimerkeistä. 

Ihmisellä on muutenkin ollut vahva vaikutus koirien värikirjon muodostumiseen. Kautta aikojen 

ihmiset ovat arvostaneet harvinaisia ja erikoisia asioita, ja tämä näkyy myös erikoisten väristen ja 

kuvioisten eläimien arvostamisena (Brancalion ym., 2022). Toisaalta kaikilla rotukoirilla on 

rotumääritelmä, jossa on tarkoin määritelty, minkä väriset väritykset ovat rodussa sallittuja 

(Schmutz & Berryere, 2007). Tiukat rajat sallituissa väreissä ovat todennäköisimmin perua rotujen 

alkuperäisistä käyttötarkoituksista (Brancalion ym., 2022). Esimerkiksi, joidenkin 

laumanvartijarotujen tulee olla valkoisen värisiä, jolloin ne sulautuvat lampaiden joukkoon, joiden 

suojeleminen on ollut näiden koirien alkuperäinen tehtävä. 

Tämän kanditutkielman tarkoituksena on käydä läpi koirien turkin värien takana olevaa geneettistä 

taustaa tämänhetkisen tiedon puitteissa. Tutkielmassa käydään läpi lyhyesti turkin värin 

syntymekanismi, minkä jälkeen paneudutaan koirien turkin värejä aiheuttaviin geeneihin ja niiden 

mutaatioiden aikaansaamiin väreihin. 

2. Pigmenttisolujen synty ja koirien pigmentit 

Eliöiden värikirjo on erittäin laaja. Tämän värikirjon takana ovat pigmentit, jotka heijastuvat tietyillä 

aallonpituuksilla ja täten näkyvät värikkäinä. Nisäkkäillä, johon koirat myös lukeutuvat, väriä 

aiheuttava pigmentti on melaniini. Se antaa värityksen ulospäin näkyville piirteille, kuten iholle, 
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karvoitukselle ja silmille (Brancalion ym., 2022). Melaniinin valmistukseen ovat erikoistuneet ryhmä 

soluja, joita kutsutaan melanosyyteiksi. 

Melanosyyttien erikoistumattomia soluja kutsutaan melanoblasteiksi. Alkionkehityksen aikana 

muodostuvat melanoblastit ovat peräisin hermostopienasta (Brancalion ym., 2022). Melanoblastit 

liikkuvat kehossa epidermikseen ja ihon karvatuppeihin, missä ne lisääntyvät ja lopuksi erikoistuvat 

kypsiksi melanosyyteiksi, jotka pystyvät tuottamaan melaniinia (Kaelin & Barsh, 2013). 

Prosessia, jossa kypsät melanosyytit tuottavat melaniinia, kutsutaan melanogeneesiksi, joka 

tapahtuu siihen tarkoitetuissa soluorganelleissa, melanosomeissa. Melanosyytit muodostavat 

haaraisen rakenteen, joita pitkin melanosomit siirretään viereisiin keratinosyyttisoluihin, jotka ovat 

sijoittuneet ihoon ja ihokarvoihin, pigmentin tuotantoa varten (Brancalion ym., 2022; Kaelin & Barsh, 

2013). Täällä melanosomit syntetisoivat kahdenlaista pigmenttiä: eumelaniinia ja feomelaniinia.  

Koirien turkin värien laaja värikirjo on siis ainoastaan kahdenlaisen pigmentin aikaansaannosta. 

Eumelaniini on tumma, mustana tai ruskeana näyttäytyvä pigmentti, kun taas feomelaniini on paljon 

vaaleamman värinen, näyttäytyen punertavana tai keltaisena (Brancalion ym., 2022). Eumelaniini 

on polymeerinen pigmentti, jonka kemiallinen rakenne koostuu 5, 6-dihydroksi-indoliinista (DHI) ja 

5,6-dihydroksi-indoli-2-karboksyylihaposta (DHICA), kun taas feomelaniinin kemiallinen rakenne on 

pääsääntöisesti rikkipitoista (Ito & Wakamatsu, 2003). Eumelaniinin ja feomelaniinin tuotannon 

määrä ja niiden ilmentyminen määrittelee, minkälainen koiran turkin väritys tulee olemaan 

(Brancalion ym., 2022). Tutkitusti monet geenit vaikuttavat pigmenttien ilmentymiseen, joko 

yksinään tai monta geeniä samanaikaisesti. Seuraavaksi paneudutaan näihin geeneihin. 

3. Geenit ja lokukset turkin värien takana 

Koirien turkin karvatupissa tapahtuvaa pigmentin synteesiä säätelee solunsisäinen signalointipolku 

(Brancalion ym., 2022). Kolmella geenillä, MC1R, ASIP ja CBD103, on suuri rooli tässä kyseisessä 

polussa. Edellä mainitut geenit kontrolloivat prosessia nimeltä pigmenttityypin vaihtuminen (kuva 

1). Kyseisessä prosessissa hormonireseptorit vuorovaikuttavat toistensa kanssa saaden aikaan 

eumelaniinin ja feomelaniinin välisen synteesin vaihtumisen (Candille ym., 2007). Näin määräytyy 

koiran turkin pohjaväri. 

MC1R ja sen toisiolähetti cAMP kontrolloivat eumelaniinin ja feomelaniinin synteesin vaihtelua 

(Kaelin & Barsh, 2013). MC1R:n signalointi johtaa geenien TYR, TYRP1, OCA2 ja PMEL  
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Kuva 1 Havainnollistava kuva prosessista pigmenttiyypin vaihtuminen ja eri geenien vaikutuksista siihen. MC1R:n  
suurentunut signalointi nostaa cAMP:in signalointia ja johtaa geenien TYRP1, TYR, OCA2 ja PMEL suurentuneeseen 
ekspressoitumiseen, joka suosii eumelaniinin synteesiä. MC1R:n alentunut signalointi vähentää cAMP:n aktiivisuutta 
johtaen kysteiinitransportteri SLC7A11 ekspressoitumiseen ja täten johtaen suurentuneeseen feomelaniinin synteesiin . 
ASIP antagonisoi MC1R:n signalointia johtaen feomelaniinin synteesiin. CBD103 inhiboi ASIP:n antagonisointia johtaen 
eumelaniinin synteesiin. Kuva: Tehty BioRender:llä Brancalion ym., 2022 artikkelin pohjalta. 

suurentuneeseen ekspressoitumiseen, joka taasen saa aikaan suurentuneen eumelaniinin synteesin. 

ASIP koodaa solunulkopuolista ligandia, joka kiinnittyy MC1R:ään vaikuttaen negatiivisesti cAMP-

signalointi polkuun (Brancalion ym., 2022). Tämä aiheuttaa feomelaniinin synteesin suosimista. 

CBD103 koodaa peptidiä, joka estää ASIP:ia vaikuttamasta MC1R:ään kiinnittymällä siihen itse. 

CBD103:n kiinnittyminen MC1R:ään suosii eumelaniinin synteesiä. 

3.1. Pohjavärit 

3.1.1. Ekstension eli E-lokus

Ekstensio lokusta eli E-lokusta hallitsee geeni nimeltään melanokortiini 1 reseptori (MC1R) 

(Brancalion ym., 2022). Tämä kyseinen geeni sijaitsee kromosomissa CFA5 (Schmutz & Berryere, 

2007). MC1R on G-proteiinikytkentäinen reseptori, joka ekspressoituu melanosyyttien pinnalla ja 

sen signalointiaktiivisuus vaikuttaa eumelaniinin synteesiin (Brancalion ym., 2022; Kaelin & Barsh, 
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2013). Lisääntynyt MC1R aktiivisuus edistää eumelaniinin synteesiä, kun taas sen vähentynyt 

aktiivisuus edistää feomelaniinin synteesiä (Kaelin & Barsh, 2013). MC1R geenin varianttien 

tiedetään muuttavan eumelaniinin tuotannon ajoitusta sekä jakautumista (Brancalion ym., 2022). 

E-lokukselle on nimetty seitsemän alleelia, jotka ovat nousevan dominanssin järjestyksessä e1-3, eA, 

E, EG ja Em (taulukko 1) (Brancalion ym., 2022). Alleelit e1, E ja Em esiintyvät laajasti eri koirarotujen 

keskuudessa, kun taas loput alleelit ovat harvinaisempia ja löytyvät yleensä tietyistä roduista.  Tässä 

kanditutkielmassa ei käsitellä E-lokuksen harvinaisempia alleeleja. 

E-lokuksen alleeli E on niin sanottu villityyppi ja se koodaa toimivan MC1R:än ja täten toimivan 

eumelaniinin synteesin (Brancalion ym., 2022). E alleeli aiheuttaa fenotyypiltään tumman värisen 

turkin. Resessiivinen alleeli e1 on annettu MC1R mutaatiolle, joka aiheuttaa toiminnon 

menettämistä (Brancalion ym., 2022). Tämä kyseinen mutaatio estää eumelaniinin tuotantoa täten 

aiheuttaen puhtaan punaisen turkin värin (kuva 2a). Tämän mutaation on selvitetty olevan ei-

synonyyminen SNP MC1R:ssä, jossa se aiheuttaa enneaikaisen stop-kodonin, lyhentäen MC1R 

proteiinia 11 aminohapolla. 

Dominoiva alleeli Em on missense-mutaatio, joka vaihtaa aminohappo metioniinin valiiniksi 

(Brancalion ym., 2022). Tämä kyseinen alleeli aiheuttaa koiralle paikallista eumelaniinin tuotantoa 

kuono-osaan ja saa täten aikaan niin sanotun maskin, joka on väriltään tumma (kuva 2b). Em 

variantin uskotaan lisäävän MC1R:n ekspressoitumista kuonossa, MC1R:n levittäytymisen 

muokkaamisen sijasta (Brancalion ym., 2022). Maski-fenotyyppi näkyy vain tietyn värisissä turkeissa, 

kuten.  

Monilla nisäkkäillä MC1R:n dominoivat alleelit koodaavat puhtaasti mustaa väriä, kun taas koirilla 

alleelit koodaavat kykyä tai kyvyttömyyttä tuottaa tummaa pigmenttiä (Brancalion ym., 2022). 

Koirilla mustan värin koodaaminen tapahtuu pääasiassa K-lokuksessa. 
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Taulukko 1 Kooste koiran turkin värien lokuksista, niille määrätyistä alleeleista, kuvaus fenotyypeistä ja geenit, joissa 

kyseiset lokukset sijaitsevat 

Kategoria Lokus/Piirre Alleeli Fenotyyppi Geeni 

 Ekstensio (E) e1 tasainen punainen väri  

 

 
 

 
 

 
 

Pohjaväri 

e2 kerman väri  
 

MC1R 
e3 valkoisesta väristä vaalean 

keltaiseen 

eA vaihtelee (ekspressoi enemmän 
feomelaniinia kuin eumelaniinia) 

E villityyppi (tumma turkki 

EG grizzle/domino 
Em maski  

Agouti (A) a musta (jos a/a)  
 
 

ASIP 

BB black back eli musta selkä 
BS black saddle eli musta satula 

AG agouti 
SY ”shaded yellow” eli varjostunut 

keltainen 

DY “dominant yellow” eli keltainen väri  
Dominoiva musta (K) kY ei vaikutusta turkin väriin  

CBD103 kbr brindle 
kB tasainen musta, ruskea, sininen tai 

harmaa väri 

E lokuksen 
pigmentin 

intensiivisyys 

Intensity (I) In vaalentaa feomelaniinia 
vaikuttamatta eumelaniiniin 

MFSD12 

Pigmentin saturaatio n/a mitä suurempi kopioiden määrä, sen 
tummempi feomelaniinipigmentti 

KITLG 

 

 
 
 
 
 

Diluutiot 

Diluutio (D) d1, d2, 
d3 

kaikki laimentavat turkin väriä, 
löydetty eri roduista 

MLPH 

Ruskea (B) bs, bd, bc, 
be, bh 

B 

kaikki aiheuttavat jollakin tasolla 
ruskeaa väritystä 

 
TYRP1 

Merle (M) m normaali pigmentti  
 
 

PMEL 

Mc, Mc+ kryptinen merle 

Ma, 
Ma+ 

epätyypillinen merle 

M merle 

Mh harlekiini 
Harlekiini (H) H harlekiini PSMB7 

Etenevä 
harmaantuminen (G) 

n/a musta, joka vaalenee harmaaksi 
ajan kanssa 

tuntematon 

 

 
 

Valkoiset 
merkit 

 
 

Spotting (S) sw ”extreme white” ei melkein yhtään 
pigmenttiä jäljellä 

 
 

MITF sp ”piebald” 

si ”irish spotting” 
S ei valkoisia merkkejä 

Ticking ja Roan (T) t normaalisti pigmentoitunut  
USH2A T ticked/parti-colour 

TR roan 
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Kuva 2 E-lokuksen alleelien aikaansaamia fenotyyppejä koirassa. a) Punainen turkin väri koiralla. Kuva: Jurijus 

Petrulis Pixabaystä b) Koiralla on kuonossa tummaa pigmenttiä, joka aikaansaa niin kutsutun ”maskin”. 
Kuva: JackieLou DL Pixabaystä. 

3.1.2. Agouti eli A-lokus 

Agouti eli A-lokusta ohjailee geeni nimeltä agoutia signaloiva proteiini (ASIP), joka sijaitsee 

kromosomissa CFA24 (Brancalion ym., 2022). ASIP on MC1R:n antagonisoiva ligandi ja se estää α-

melanmosyyttiä stimuloivaa hormonia kiinnittymästä MC1R:ään estäen eumelaniinin synteesin 

(Bannasch ym., 2021; Brancalion ym., 2022; Dreger & Schmutz, 2011). ASIP koodaa parakriini 

signalointi molekyyliä, joka taasen suosii feomelaniinin synteesiä (Brancalion ym., 2022). A-lokus on 

hypostaattinen E-lokusta kohtaan eli A-lokus vaikuttaa koiran turkin väriin vain, jos koiralla on 

vähintään yksi E tai Em alleeli. 

Agouti fenotyyppien laaja vaihtelevuus on itsenäisesti säädeltyjen ASIP isoformien tulosta 

(Brancalion ym., 2022). Jokaisella ASIP isoformilla on uniikki promoottori sekä ei-koodaava 

ensimmäinen eksoni 5’ päässä (Bannasch ym., 2021). Ventraali promoottori (VP) isoformi 

ekspressoituu ainoastaan ventraalisella puolella kehoa ja on siellä vastuussa turkin värin 

vaalenemisesta (Brancalion ym., 2022). Karvasyklin promoottori (”hair cycle promotor” HCP) 

isoformi ekspressoituu ainoastaan tietyissä karvan syklin vaiheissa aiheuttaen kehon 

selkäpuoliskolla karvoja, joissa tumma ja vaalea pigmentti vaihtelevat. 

Bannasch ym., (2021) löysivät tutkimuksessaan kaksi VP (VP1-VP2) haplotyyppiä ja viisi HCP (HCP1-

HCP5) haplotyyppiä ASIP lokuksessa, jotka voidaan liittää viiteen koiran ASIP fenotyyppiin. VP1:ssä 

on SINE (short interspersed nuclear element) elementti ja A-rikas lisäosa, jota ei löydy VP2:sta 

a) b) 

https://pixabay.com/fi/users/yurkap-3980104/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3672735
https://pixabay.com/fi/users/yurkap-3980104/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3672735
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3672735
https://pixabay.com/fi/users/jaclou-dl-5602247/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5183310
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5183310
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(Bannasch ym., 2021). Kaikki viisi HCP haplotyyppiä eroavat toisistaan SINE elementtien määrältään 

ja lisäksi myös insertioiltaan ja deleetioiltaan.  

Haplotyypit on numeroitu ASIP aktiivisuutensa mukaan (Bannasch ym., 2021). Haplotyyppi yksi 

koodaa suurempaa feomelaniinin tuotantoa kuin haplotyyppi kaksi ja niin edelleen (Brancalion ym., 

2022). HCP3-5 ovat kaikki loss-of-function muotoja (Bannasch ym., 2021). Bannasch ym., (2021) 

tutkimuksessa oli vahvoja viitteitä sille, että VP ja HCP haplotyypit toimivat toisistaan erillään. VP1-

2 ja HCP1-5 haplotyyppien diplotyyppiyhdistelmät korreloivat täysin ASIP fenotyyppien kanssa. 

Bannasch ym., (2021) nimesivät viisi A-lokuksen fenotyyppiä seuraavasti nousevan dominanssin 

järjestyksessä: black back (BB), black saddle (BS), agouti (AG), shaded yellow (SY) ja dominant yellow 

(DY) (taulukko 1). 

BB (VP2—HCP3, 4 tai 5) ja BS (VP1—HCP4) alleelit ovat molemmat ASIP loss-of-function HCP 

haplotyyppejä (Brancalion ym., 2022). Tämän takia sekä BB, että BS koirat ovat täysin mustia 

selkäpuoliskoltaan. VP1:llä on suurempi ASIP aktiivisuus kuin VP2:lla, jonka takia BS koirilla esiintyy 

suurentunutta feomelaniinin tuotantoa. Keltainen pigmentti laajenee rintaa ja raajoja pitki n 

eristäen täysin mustat merkit kehon selkäpuolelle siten, että ne muistuttavat satulaa  (kuva 3b). BS 

fenotyyppi on etenevä tarkoittaen sitä, että keltainen väritys lisääntyy koiran vanhetessa 

(Brancalion ym., 2022). Tästä johtuen BS koirat ovat usein pentuina erottamattomia BB koirista. BB 

fenotyypissä feomelaniinin tuotanto on selvästi vähempää ja keltainen väritys rajoittuu pieniin 

pisteisiin (kuva 3a). 

AG (VP2—HCP2) alleeli saa aikaan agoutin värin, joka tunnetaan myös ansestraalisena fenotyyppinä 

(Brancalion ym., 2022). AG fenotyypissä karvan väritys muodostuu eumelaniinin ja feomelaniin 

vuorottelusta karvan pohjasta sen kärkeen asti (kuva 3c). Dominoiva AG alleeliin nähden, SY (VP2—

HCP1) alleelissa ASIP:in ekspressoituminen lisääntyy karvasyklin aikana, johtaen karvan väriin, jossa 

karvan kärjet ovat mustat, mutta muuten keltaiset (kuva 3d).  

DY (VP1—HCP1) alleeli saa aikaan korkean ASIP ekspressoitumisen kehon dorsaalisella sekä 

ventraalisella puolella, johtaen kokonaan keltaiseen turkin väriin (kuva 3e) (Brancalion ym., 2022). 

Keltaisen värin sävy on hyvin vaihteleva vaaleasta kerman sävystä punaiseen sävyyn. Tarkka 

mekanismi, joka kontrolloi värin sävyä, on tuntematon, mutta on mahdollista, että se saattaa johtua 

alleeleista, jotka sijaitsevat muissa geeneissä kuten MC1R:ssä ja KITLG:ssä. 
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Kuva 3 A-lokuksen aikaansaamia fenotyyppejä koirassa. a) ”Black back” väritys koiralla. Kuva: Нина 

Игнатенко Pixabaystä  b) ”Black saddle” väritys koiralla. Kuva: Andrey_and_Lesya Pixabaystä  c) Agouti väritys 

koiralla. Kuva: BARBARA808 Pixabaystä d) ”Shaded yellow” väritys koiralla. Kuva: No-longer-here Pixabaystä 

e) ”Dominant yellow” väritys koiralla. Kuva: boumapetrovice Pixabaystä   f) Resessiivinen musta koiralla. Kuva: Yama 
Zsuzsanna Márkus Pixabaystä 

A-lokuksessa on myös kuudes alleeli nimeltään resessiivinen musta, joka aiheuttaa täysin mustan 

turkin värin (kuva 3f). Resessiivinen musta aiheutuu kahdesta resessiivisestä a-alleelista (a/a) 

ASIP:ssa (Brancalion ym., 2022). Tämä kyseinen variantti on aminohapposubstituuto R96C eksonissa 

4, ja sen ajatellaan inaktivoivan ASIP proteiinin (Dreger & Schmutz, 2011). Resessiivin musta on 

harvinainen alleeli ja se esiintyy pääsääntöisesti paimenkoirissa. 

3.1.3. Dominoiva musta eli K-lokus 

Kaikki koirien mustat turkit ovat pääasiasiassa K-lokuksen, eli dominoivan mustan, aikaansaamia 

(Brancalion ym., 2022). K-lokusta kontrolloi geeni canine beta-defensin 103 (CBD103), joka sijaitsee 

kromosomissa CFA16 (Schmutz & Berryere, 2007). Tämä kyseinen geeni edesauttaa eumelaniinin 

synteesiä (Brancalion ym., 2022). K-lokus on hypostaattinen E-lokusta kohtaan, joka tarkoittaa sitä, 

että koiralla täytyy olla ainakin yksi E tai Em alleeli MC1R:ssä, jotta K-lokuksen alleelit voivat vaikuttaa 

koiran turkin väriin (Brancalion ym., 2022; Schmutz & Berryere, 2007). 

a) b) c) 

d) 
e) f) 

https://pixabay.com/fi/users/niolenina-5160766/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6932045
https://pixabay.com/fi/users/niolenina-5160766/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6932045
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=6932045
https://pixabay.com/fi/users/andrey_and_lesya-12345218/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5144663
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=5144663
https://pixabay.com/fi/users/barbara808-2692110/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4736052
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4736052
https://pixabay.com/fi/users/no-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220501
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220501
https://pixabay.com/fi/users/boumapetrovice-5391680/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2620212
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2620212
https://pixabay.com/fi/users/yamabsm-1300729/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2994409
https://pixabay.com/fi/users/yamabsm-1300729/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2994409
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2994409
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K-lokuksen kolme alleelia on nimetty seuraavanlaisesti: ky, kbr ja KB nousevan dominanssin 

järjestyksessä (taulukko 1). Dominoiva alleeli KB aikaansaa puhtaan eumelaniinin ekspressoitumisen, 

eli musta, ruskea, sininen tai harmaa turkin väri syntyvät sen vaikutuksesta (kuva 4a) (Brancalion 

ym., 2022). Kyseessä on 3 bp deleetio mutaatio CBD103:ssa, joka aikaansaa aminohappo glyseenin 

in-frame deleetion (Kaelin & Barsh, 2013). 

Alleeli kbr on vastuussa niin sanotusta brindlestä turkin värityksestä. Brindlen värinen turkki esiintyy 

epäsäännöllisenä kuviointina eumelaniini ja feomelaniini raitoja eri sävyissä  (kuva 4b) (Brancalion 

ym., 2022). Brindle väritys on näkyvä vain, jos turkki on feomelaniinitaustainen (Kaelin & Barsh,  

2013). Fenotyyppinä brindle väritys on hyvin muuttuva ja tällä hetkellä mekanismia tämän 

muuttuvuuden takana ei tunneta (Brancalion ym., 2022). 

Viimeinen K-lokuksen alleeli on villityyppi ky (Brancalion ym., 2022). Geneettistä varianttia, joka 

erottaa alleelin kbr alleelista ky, ei tunneta, mutta sen ajatellaan olevan rakenteellinen variantti. Esi-

isä alleeliksi sanottu ky ei vaikuta ASIP:n tai MC1R:n aktiivisuuteen ja täten sillä ei ole myöskään 

vaikutusta koiran turkin väritykseen.  

CBD103 geeni kuulu β-puolustajien geeniperheeseen (Brancalion ym., 2022). β-puolustajilla on rooli  

endogeenisinä antibioottisina aineina, jotka osallistuvat kumpaankin saatuihin sekä synnynnäisiin 

immuunivasteisiin (Kaelin & Barsh, 2013). Koirien CBD103 alleelien KB ja ky peptidien on löydetty 

omaavan voimakkaita antimikrobisia ominaisuuksia (Brancalion ym., 2022). Toisaalta myös, missään 

muussa lajissa kuin koirissa ei ole huomattu, että β -puolustajilla olisi roolia pigmentin synnyssä. K-

lokuksen alleelien olemassaolo todistaa, että β-puolustajilla on muitakin rooleja kuin 

immuunipuolustus täten myös tuoden esiin mahdollisen suhteen pigmentaation ja 

immuunipuolustuksen välillä.     

3.2. E-lokuksen pigmentin intensiivisyys 

Geneettisesti punaisten, eli e/e alleelin omaavien, koirien turkin väri voi olla hyvinkin vaihteleva 

vaalean kerman väristä syvään punaiseen. Joissakin tapauksissa MC1R:n resessiiviseen alleeliin 

fiksoituneiden rotujen turkin väri esiintyy täysin valkoisena (Brancalion ym., 2022). Tätä valkoista 

väriä ei voida selittää varianteilla, joiden tunnetaan aiheuttavan turkin valkeat merkit. Tällä hetkellä 

kaksi itsenäistä varianttia on löydetty, jotka vaikuttavat e/e alleelin omaavien koirien turkin värin 

vaalenemiseen. 
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Kuva 4 a) Dominoiva musta koiralla. Kuva: Joshua Choate Pixabaystä b) Brindle väritys koiralla. Kuva: Taru Kettunen 

3.2.1. Intensity eli I-lokus 

Joillakin geneettisesti punaisilla (e/e) koirilla, lähes valkoinen tai valkoinen turkin väri on 

diluutiovariantin tulos, joka vaalentaa feomelaniinia vaikuttamatta eumelaniiniin (kuva 5) 

(Brancalion ym., 2022). Tässä fenotyypissä, toisin kuin albinismissa, koirat säilyttävät pigmentin 

nenässä, huulissa, silmänympäryksissä ja anturoissa. Tällainen feomelaniinin diluutio fenotyyppi on 

fiksoitunut useisiin koirarotuihin. 

I-lokus on kartoitettu geeniin Major Facilitator Superfamily Domain Containing 12 (MFSD12), joka 

sijaitsee kromosomissa CFA20 (Hédan ym., 2019). MFSD12 on tumaproteiini, jolla vaikuttaa olevan 

rooli solulisääntymisen säätelemisessä (OMIM 617745). Eri MFSD12 varianttien on havaittu 

vaikuttavan ihon pigmentaatioon ihmisissä ja muissa nisäkkäissä (Brancalion ym., 2022). 

Hédan ym., (2019) löysivät missense-variantin MFSD12:n ensimmäisestä eksonista, joka aiheuttaa 

feomelaniinin diluution punaisesta väristä valkoiseen tai kerman väriin. Tämä kyseinen variantti  

aiheuttaa arginiinin substituution kysteiiniin ja sen ajatellaan olevan vahingollinen proteiinin 

toiminnalle (Brancalion ym., 2022; Hédan ym., 2019). Tämän variantin aiheuttama valkoinen turkki 

vaikuttaa periytyvän resessiivisesti, mutta se ei ole monogeneettisesti periytyvä piirre sillä koirat, 

jotka ovat homostsygootteja MFSD12 alleelille, eivät ole väriltään erittäin valkoisia, vaikkakin ovat 

vaaleampia verrattuna muihin rodun edustajiin (Hédan ym., 2019). 

 

 

a) 
b) 

https://pixabay.com/fi/users/jatocreate-5529266/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7291851
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7291851
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MFSD12 variantti löydettiin myös susista, joka 

viittaa siihen, että se on hyvin vanha (Hédan ym., 

2019). Fenotyyppi ei näy hyvin susissa, sillä ne 

eivät kanna e/e genotyyppiä MC1R:ssä, 

tarkoittaen sitä, että susien turkissa esiintyy hyvin 

vähän feomelaniinia. 

3.2.2. Pigmentin saturaatio 

Kromosomissa CFA15 sijaitsee geenin sisäinen 

kopiomäärävariaatio (CNV) ja on merkittävästi  

yhteydessä feomelaniinin ekspressoitumiseen, 

jossa suurempi kopiomäärä tarkoittaa 

tummempaa feomelaniinin pigmenttiä (Brancalion ym., 2022). CNV sijaitsee KIT ligandigeenin 

(KITLG) yläjuoksussa. Tämän CNV:n ajatellaan vaikuttavan pigmentin saturaatioon vaihtelemalla 

pigmentin jakautumista karvaa pitkin (Brancalion ym., 2022). Vaaleammilta näyttävillä koirilla 

pigmenttitiheys on paljon suurempi karvan päässä kuin sen juuressa, kun taas tummemmin 

pigmentoituneilla koirilla turkin pigmenttitiheys on jakautunut tasaisesti koko karvaa pitkin. 

CNV selittää punaisen värin saturaation novascotiannoutajissa, irlanninsettereissä, bretoneissa sekä 

villakoirissa, mutta ei kultaisissa- ja labradorinnoutajissa (Brancalion ym., 2022). Tämä viittaa siihen, 

että CNV ei ole ainoa E-lokuksen pigmentin saturaation muokkaaja. Villakoirissa havaittiin myös, 

että tämä kyseinen CNV vaikuttaa eumelaniinin saturaatioon: suurempi kopiomäärä on yhteydessä 

vahvempaan eumelaniinin ekspressoitumiseen mustissa koirissa kuin harmaissa koirissa (Brancalion 

ym., 2022).  

KIT proto-onkogeeni (KIT) geeni ja sen reseptori ligandi, KITLG, ovat tärkeitä kehittyvien 

melanoblastien migraation ja lisääntymisen kannalta (Brancalion ym., 2022). KITLG on myös 

keskeinen kehittyneiden melanosyyttien selviytymisen kannalta: kasvattamalla sen 

ekspressoitumista, KITLG:n on havaittu lisäävän ihon pigmenttiä vähentämällä melanosyyttien 

häviämistä epidermiksessä. Kaikki tämä tieto on johdonmukainen sen hypoteesin kanssa, että 

vaihteleva kopiomäärä CNV:ssä vaikuttaa KITLG:n ekspressoitumiseen ja täten myös pigmentin 

jakautumiseen koiran turkissa. 

 

Kuva 5 I-lokuksen aikaansaama vaalea väritys koiralla. 
Koira ei ole puhtaanvalkoinen ja pigmentti on säilynyt 

silmissä, kirsussa ja huulissa. Kuva: Taru Kettunen  
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3.3. Diluutiot 

Pigmentin synteesiin osallistuvien geenien eri variantit voivat aiheuttaa häiriöitä pigmentin 

valmistamisessa ja sen jakautumisessa (Brancalion ym., 2022). Joissakin tapauksissa, mutaatiot 

muokkaavat pigmentin synteesiä siten, että koiran turkin väri esi intyy haaleampana. Tällaiset 

variantit aiheuttavat häiriöitä yleensä vain joko eumelaniinin tai feomelaniin synteesissä (Brancalion 

ym., 2022). Koirilla on viisi lokusta, joiden tiedetään aiheuttavan turkin värin diluutiota: diluutio eli 

D-lokus, Ruskea eli B-lokus, Tyrosinase eli Tyr-lokus (ei käsitellä tässä kanditutkielmassa), Merle eli 

M-lokus ja Etenevä harmaantuminen eli G-lokus. 

3.3.1 Diluutio eli D-lokus 

Diluutio eli D-lokusta kontrolloi geeni nimeltään melanofiliini (MLPH), joka sijaitsee geenissä CFA25 

(Brancalion ym., 2022; Schmutz & Berryere, 2007). Tämä kyseinen geeni koodaa proteiinia 

melanofiliini, joka kuuluu Rab effektori proteiinien exofiliinien alaluokkaan (Brancalion ym., 2022; 

Kaelin & Barsh, 2013). Nämä proteiinit ovat mukana melanosomien siirtämisessä aktiini 

sytoskeletonia pitkin (Kaelin & Barsh, 2013). MLPH variantit häiritsevät tätä polkua aiheuttaen 

melanosomien epänormaalia jakautumista karvassa ja fenotyypin, jossa turkin väri esiintyy 

haaleampana (Brancalion ym., 2022). 

Diluutiolokukselle on määritelty neljä alleelia: dominoiva villityypin alleeli D ja kolme resessiivistä 

alleelia d1, d2 ja d3 (taulukko 1) (Brancalion ym., 2022). Diluutioksi kutsuttu turkin värin fenotyyppi 

haalentaa pigmentin saturaatiota eli kylläisyyttä (kuva 6a). Mustasta turkista tulee harmaansininen 

ja punaisesta turkista vaaleamman punainen. Haalentunut väri on helpompi huomata 

eumelaniinipohjaisessa kuin feomelaniinipohjaisessa turkissa. Diluutio voi vaikuttaa myös 

muunlaisiin turkin fenotyyppeihin vaalentamalla ruskean turkin vaaleammaksi ruskeaksi tai brindlen 

turkin vaaleammaksi brindleksi (Schmutz & Berryere, 2007). Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa, 

diluutio vaalentaa myös kirsun ja anturoiden väriä.  

Ensimmäinen variantti diluutioalleeleista (d1) on MLPH:n ei-transloidun eksonin 1, viimeisen 

nukleotidin pistemutaatio (Brancalion ym., 2022). Tämän variantin ajatellaan vähentävän MLPH:n 

silmukointia kahdeksankertaisesti verrattuna villityyppiin. Homotsygootei lta d1 koirilta puuttuu 

noin 75 % MLPH:n mRNA transkriptia, kun niitä verrataan villityypin koiriin (Brancalion ym., 2022). 

Variantti d1 esiintyy useissa koiraroduissa, mutta on yleisin labradorinnoutajissa, dobermanneissa, 

pinsereissä ja australianpaimenkoirissa. 
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Seuraava diluutioalleelin varianteista on d2. Kyseinen variantti aiheuttaa missense-mutaation 

MLPH:n eksonin 7 viimeisessä nukleotidissa, jonka tuloksena aminohappo glutamiini vaihtuu 

histidiiniksi (Bauer ym., 2018). Kuten d1 variantti, d2 variantin arvellaan muuttavan MLPH:n 

silmukointia. Kaikki koirat, jotka ovat genotyypiltään varianttien suhteen homotsygootteja (d1/d1 

ja d2/d2) tai heterotsygootteja (d1/d2), ovat fenotyypiltään haaleamman värisiä (Brancalion ym., 

2022). Variantti d2 löydettiin alun perin chow choweista, slougheista ja thai ridgebackeistä (Bauer 

ym., 2018). 

Kolmas diluutioalleelin variantti on d3. Tämä kyseinen mutaatio on yhden bp:n insertio eksonissa 

seitsemän (van Buren ym., 2020). Insertion seurauksena lukukehys muuttuu siten, että seuraavat 

41 aminohappoa muuttuvat, jonka jälkeen tulee ennenaikainen stop-kodoni. Tämän tuloksena 

MLPH-proteiini lyhentyy 54 % verrattuna villityypin proteiiniin. Variantin d3 arvellaan estävän 

MLPH:n toimintaa häiritsemällä myosiini VA vuorovaikutus kohtaa, joka on tärkeä osa 

melanosomien kuljetuksen kannalta (van Buren ym., 2020). Variantti d3 on löydetty muun muassa 

roduista mudi, pumi, italianvinttikoira sekä koirasusista. Diluutio fenotyyppi esiintyi genotyypiltään 

homotsygooteissa (d3/d3) tai heterotsygooteissa (d1/d3) koirissa (van Buren ym., 2020). 

Genotyypiltään D/d3 koirat ovat normaalisti pigmentoituneita. Tähän mennessä ei ole löydetty 

koiria, jotka omaisivat genotyypin d2/d3 (Brancalion ym., 2022). Vaikka tähän saakka vain kolme 

diluutioalleelin varianttia on löydetty, on todennäköistä, että niitä on enemmän. 

3.3.2. Ruskea eli B-lokus 

Ruskeaa eli B-lokusta kontrolloi geeni nimeltä Tyrosinaasi-related protein 1 (TYRP1), joka sijaitsee 

kromosomissa CFA11 (Brancalion ym., 2022). TYRP1 koodaa melanosomien sisäistä entsyymiä, joka 

on avainasemassa eumelaniinin synteesissä (Brancalion ym., 2022; Kaelin & Barsh, 2013). Täten 

TYRP1:n variantit aiheuttavat häiriötä eumelaniinin, mutta eivät feomelaniinin synteesiin 

(Brancalion ym., 2022). Yleisimmät TYRP1 alleelit, jotka aiheuttavat värin diluutiota mustasta 

ruskeaan, ovat kolme resessiivistä alleelia nimeltä bs, bd ja bc  (taulukko 1) (Brancalion ym., 2022; 

Schmutz ym., 2002). Kolme ruskeaa väriä aiheuttavaa TYRP1 alleelia on löydetty lisää, mutta ne ovat 

paljon harvinaisempia ja kytkeytyvät tiettyihin rotuihin (Brancalion ym., 2022).  

Villityypin alleeli B on dominoiva ja se koodaa normaalia eumelaniinin tuotantoa (Schmutz ym., 

2002). Alleeli bs on pistemutaatio eksonissa 5, joka aiheuttaa ennenaikaisen stop-kodonin johtaen 

normaalin TYRP1 proteiinin lyhentymiseen (Brancalion ym., 2022; Schmutz ym., 2002). Seuraava 



 

15 
 

alleeli, bd, on in-frame deleetio-mutaatio eksonissa 5 (Schmutz ym., 2002). Kolmas alleeli, bc, on 

missense-mutaatio eksonissa 2, jossa aminohappo kysteiini vaihtuu seriiniksi, täten vaikuttaen 

dilsulfidisidoksiin. 

Kaikki nämä kolme TYRP1 alleelia ovat laajalle levittyneet usean rodun keskuudessa (Kaelin & Barsh, 

2013). On erikoista, että koirien keskuudesta on löydetty kolme molekulaarisesti erilaista, mutta 

toiminnaltaan samanlaista alleelia, koska yleensä luonnonvalinta nostaa yhden alleelin frekvenssin 

korkealle. Mahdollinen syy tälle ilmiölle on se, että valinta ruskealle värille on tapahtunut useissa 

eristyneissä populaatioissa, jotka ovat ajan kuluessa yhdistyneet. 

Mikä tahansa kahden B-lokuksen alleelin yhdistelmää johtaa mustan värin diluution ruskeaan (kuva 

6b) (Brancalion ym., 2022). Joillakin koirilla on havaittu olevan useampi ruskeaa väriä aiheuttavaa 

alleelia, mutta ne eivät eroa fenotyypiltään niistä, joilla on vain kaksi. B-lokus ei ilmeisimminkään 

hallitse ruskean värin vahvuutta vaan siitä on vastuussa jokin toinen mekanismi (Brancalion ym., 

2022). 

TYRP1 alleelit vaikuttavat vain eumelaniinin synteesiin, jonka takia niillä ei ole vaikutusta koiriin, 

jotka ovat resessiivisesti homotsygoottisia MC1R:ssä (e/e) (Brancalion ym., 2022). TYRP1 ja MC1R:n 

välisen yhteisvaikutuksen on kuitenkin havaittu määrittelevän kirsun ja anturoiden värin (Schmutz 

& Berryere, 2007). Normaalisti mustan värinen kirsu ja anturat vaalentuvat ruskeiksi, jos koiralla on 

vähintään kaksi resessiivistä B-lokuksen alleelia (Brancalion ym., 2022). 

3.3.3 Merle (M) eli M-lokus ja merlen muokkaaja harlekiini 

Merle tarkoittaa koiralla olevaa turkin väritystä, jossa koiran turkissa esiintyy eri kokoisia ja 

satunnaisissa paikoissa esiintyviä normaalisti pigmentoituneita läiskiä muun turkin ollessa 

haaleamman värinen (kuva 7a) (Brancalion ym., 2022; Langevin ym., 2018; Varga ym., 2020). Merle 

vaikuttaa vain eumelaniiniin, joten feomelaniinin värjäämät alueet eivät esiinny haaleampana 

(Brancalion ym., 2022). Merle fenotyyppiin liittyy myös muiden pigmentin omaavien kehonosien 

vaalenemista eli merleillä koirilla esiintyy usein yksi tai kaksi sinistä silmää sekä nenän ja anturoiden 

pigmentin vaalenemista (Brancalion ym., 2022; Varga ym., 2020). Merle fenotyyppiin on myös  

liitetty erilaisia näköön ja kuuloon liittyviä poikkeavuuksia (Brancalion ym., 2022). 
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Kuva 6 Diluutiolokusten aikaansaamia fenotyyppejä koirassa. a) D-lokuksen aikaansaama väritys koiralla. Väritystä  
kutsutaan nimellä sininen. Kuva: trwirth Pixabaystä b) B-lokuksen aikaansaama väritys koiralla. Kuva: Ilona 

Krijgsman Pixabaystä 

Merle lokusta kontrolloi geeni nimeltä premelanosomi proteiini (PMEL), joka on tunnettu myös  

nimellä hopea (SILV), ja se sijaitsee kromosomissa CFA10 (Brancalion ym., 2022). PMEL koodaa 

melanosyyttispesifisiä transmembraalisia glykoproteiineja. Nämä PMEL:in koodaamat peptidit 

mahdollistavat prosessin, joka saa kypsät melanosomit kerrostumaan. 

Merlelle on nimetty alleelit m ja M, joista m on villityypin alleeli normaalille pigmentaatiolle ja M 

kuvaa merlen esiintymistä erilaissa muodoissa (kuvattu alempana) (Brancalion ym., 2022). Merle 

periytyy autosomaalisesti osittaisena dominanssina (Langevin ym., 2018). Heterotsygooteilla koirilla 

merle fenotyyppi esiintyy lievempänä kuin homotsygooteilla. Homotsyygotteja merlejä (M/M) 

koiria kutsutaan myös termillä tuplamerle, ja ne voivat olla väriltään jopa täysin valkoisia  (kuva 7b) 

(Brancalion ym., 2022). Homotsygooteilla merleillä on suurentunut riski merleen liitettyihin 

sairauksiin, esimerkiksi kuulo ja silmä ongelmiin. Tästä syystä kahden merlen fenotyypin omaavan 

koiran jalostamista ei suositella ja tuplamerle fenotyyppi ei ole fiksoitunut yhdessäkään rodussa.  

Merleen on huomattu liittyvän kaksi erikoista ilmiötä (Brancalion ym., 2022). Ensimmäisenä, on 

huomattu, että kaksi ei merleä koiraa voivat saada pentuja, jotka ovat fenotyypiltään merlejä. Koiria, 

jotka voivat saada merlejä pentuja, siitä huolimatta, että ne eivät sitä itse ole, kutsutaan nimityksellä 

kryptinen merle. Toiseksi on huomattu, että homotsygootin merlen (M/M) risteytys villityypin 

kanssa (m/m), voi tuottaa pentuja, jotka ovat genotyypiltään täysin villityyppejä (m/m) (Brancalion 

ym., 2022). Tämä osoittaa sen, että merle alleeli (M) voi spontaanisti palautua takaisin villityypin 

alleeliksi (m). 

a) b) 

https://pixabay.com/fi/users/trwirth-11512446/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3978165
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3978165
https://pixabay.com/fi/users/vlaaitje-1637107/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7376711
https://pixabay.com/fi/users/vlaaitje-1637107/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7376711
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7376711
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Merle fenotyypin on huomattu aiheutuvan SINEC_CF insertiosta intronin 10 ja eksonin 11 rajalla 

(Brancalion ym., 2022). SINEC_CF on koiraeläin spesifinen SINE, joka on yleinen koiran genomissa ja 

sen uskotaan esiintyvän lähes puolissa kaikista koiraeläinten geeneistä. Yksi tärkeimmistä 

elementeistä SINE_CF:ssä on poly(A)-häntä, joka on hyvin herkkä replikaatiovirheille johtuen 

replikaatiokoneiston luisumisesta pois (Langevin ym., 2018). Tämän on arveltu olevan syy merlen 

fenotyypin geneettiselle epävakaudelle (Brancalion ym., 2022). 

Merle fenotyypin värityksen eri asteiden on huomattu korreloivan SINEC_CF:n poly(A)-hännän eri 

pituuksien kanssa (Brancalion ym., 2022). SINEC_CF:n ploy(A)-hännän on huomattu voivan lyhentyä 

sekä pidentyä. Langevin ym., (2018) määrittelivät seitsemän merle alleelia (m, Mc, Mc+, Ma, Ma+, 

M ja Mh) SINE insertioiden pituuksien perusteella (taulukko 1). 

Lyhimmän SINE-insertion pituus oli 200–246 bp ja sen huomattiin aiheuttavan niin sanottua 

kryptistä merleä (Mc ja Mc+) (Langevin ym., 2018). Kryptiset merlet ovat fenotyypiltään normaalin 

värisiä (m), vaikka ne olisivat homotsygootteja kryptisen merle-alleelin osalta (Brancalion ym., 2022). 

Koirilla, joilla on genotyypissään alleelit Ma ja/tai Ma+, merle fenotyyppi näkyy hyvin vaisusti tai ei 

jopa ollenkaan (Langevin ym., 2018). Epätyypillisessä merlessä koiran turkin pigmentti esiintyy usein 

haalistuneena tai jopa rusehtavana. Epätyypillisen merlen on huomattu korreloivan 247—264 bp:n 

insertiokoon kanssa. Normaalin merlen (M) insertiokoon on huomattu olevan 265—269 bp 

(Langevin ym., 2018). Viimeinen alleeli on harlekiini (Mh), jonka SINE insertio on pisin ja se on 

pituudeltaan 270—280 bp (Langevin ym., 2018). Harlekiini käydään tarkemmin läpi alempana. 

Vaikka SINE insertioiden huomattiin segregoituvan edellä mainittuihin kategorioihin, merkittäviä 

poikkeamia on löydetty (Brancalion ym., 2022). Tämä saattaa osoittaa sen, että Merle fenotyyppiin 

vaikuttaa muitakin tekijöitä. 

Harlekiini (H) 

Harlekiinille on annettu lokus H ja sen uskotaan olevan merlen dominoiva muokkaaja, etenkin 

tanskandoggeissa (Varga ym., 2020). Harlekiineissa koirissa alueet, jotka normaalisti merlessä 

olisivat vaalentuneet harmahtavaksi, ovatkin täysin valkoisia (kuva 7c) (Brancalion ym., 2022). 

Alueet, joissa eumelaniinille ei ole tapahtunut mitään, ovat mustia, mutta usein isomman kokoisia 

kuin normaalissa merlessä. 
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Kuva 7 Merle-lokuksen aikaansaamia värityksiä koiralla. a) Klassinen merle koiralla. tätä väritystä kutstutaan myös 
nimellä ”blue merle”. Kuva: Petra Heike Laicher Pixabaystä b) Tuplamerleksi kutsuttu fenotyyppi koiralla. Pigmentin  
puutos näkyy turkissa, silmissä sekä kirsussa. Kuva: Zayda C Pixabaystä c) Harlekiini väritys koiralla. Kuva: No-longer-

here Pixabaystä  

H-lokus on kartoitettu geeniin proteasomi 20S alayksikkö beta 7 (PSMB7), joka sijaitsee 

kromosomissa CFA9. Harlekiinia aiheuttava variantti on missensevariantti, joka aiheuttaa 

aminohapposubstituution glysiinistä valiiniksi (Varga ym., 2020). Kyseinen variantti heikentää 

proteiinien toimintaa ja sen uskotaan häiritsevä jopa koko proteasomin toimintaa (Brancalion ym., 

2022). Harlekiini on homotsygoottina letaali. 

3.3.4. Etenevä harmaantuminen eli G-lokus 

Etenevä harmaantuminen on dominoivasti periytyvä piirre, jossa musta turkin väri vaalentuu usean 

kuukauden kuluttua harmaaksi täten eroten diluution aiheuttamasta harmaasta, jossa koirat 

a) b) 

c) 

https://pixabay.com/fi/users/petri-148998/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=326650
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=326650
https://pixabay.com/fi/users/zaydac-497539/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=487647
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=487647
https://pixabay.com/fi/users/no-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=164083
https://pixabay.com/fi/users/no-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=164083
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=164083
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syntyvät jo valmiiksi harmaina (Brancalion ym., 2022; Kaelin & Barsh, 2013; Schmutz & Berryere, 

2007). Tätä fenotyyppiä on havaittu useassa rodussa, mutta tavallisimmin villakoirissa ja joissakin 

terriereissä (Kaelin & Barsh, 2013). Ikä, jolloin harmaantuminen alkaa, vaihtelee, kuten myös paikka 

kehossa, mistä harmaantuminen alkaa (Brancalion ym., 2022). Samankaltainen fenotyyppi nimeltä 

hopea on havaittu hiirissä ja hevosissa, PMEL:ssä olevien varianttien seurauksena. Kuitenkin 

villakoirissa on havaittu yhteys etenevän harmaantumisen ja geenin KITLG kopiomäärien vaihtelun 

välillä (Brancalion ym., 2022). Harmaiden villakoirien havaittiin omaavan merkittävästi vähemmän 

kopiomääriä kuin mustien villakoirien. Muiden rotujen etenevää harmaantumista ei ole vielä 

kartoitettu minnekään.  

3.4 Valkoiset merkit 

Variantit geeneissä, jotka kontrolloivat melanogeneesiä, voivat heikentää melaniinin tuottoa 

aiheuttamalla häiriöitä melanogeneesissä ja täten johtaen väriltään valkoisiin alueisiin koiran 

turkissa (Brancalion ym., 2022). Nämä variantit saattavat vaikuttaa muihinkin melaniinin 

pigmentoimiin kudoksiin, kuten kirsuun, anturoihin, huuliin ja silmiin. Koska valkoiset merkit 

vaikuttavat sekä eumelaniiniin että feomelaniiniin tuotantoon, turkin valkoiset merkit voivat 

esiintyä millä tahansa pohjavärillä sekä myös turkin väriä muuntavien geenien kanssa. 

Valkoiset merkit turkissa ovat erittäin yleisiä koirien keskuudessa (Kaelin & Barsh, 2013). Valkoiset 

merkit voivat vaihdella pienistä valkoisista pisteistä turkin seassa lähes kokonaan valkoisiin 

turkkeihin (Brancalion ym., 2022). Tähän saakka koirilta on löydetty kaksi lokusta, jotka on liitetty 

valkoisiin merkkeihin: spotting eli S-lokus ja ticking ja roan eli T-lokus. 

3.4.1. Spotting eli S-lokus 

Koiran turkin valkoisille merkeille on annettu lokus spotting (S) (Brancalion ym., 2022). S-lokus on 

kartoitettu geeniin mikroftalmiaan liittyvä transkriptiofaktori (MITF), joka sijaitsee kromosomissa 

CFA20 (Brancalion ym., 2022). MITF on perusheliks-loop-heliks transkriptiofaktori, joka säätelee 

hermostopienasta peräisin olevien solujen, johon melanosyytit kuuluvat, lisääntymistä ja 

erilaistumista (Kaelin & Barsh, 2013). Melanosyyteissä, MITF ekspressoituu M-isoformissa eli MITF-

M:ssä (Brancalion ym., 2022). 

S-lokukselle on määritelty seuraavat neljä alleelia nousevan osittaisen dominanssin järjestyksessä: 

sw (extreme white), sp (piebald), s i (irish spotting) ja S (solid) (taulukko 1) (Brancalion ym., 2022). 
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Alleeli S on määritelty turkin värille, jota kuvaillaan solid:ksi (Brancalion ym., 2022). Alleelin S 

suhteen homotsygootit (S/S) koirat ovat oman värisiään ja niillä on erittäin vähän valkoisia merkkejä 

tai ei ollenkaan (kuva 8a). Alleeli s i:n fenotyyppi on nimeltään irish spotting, jossa valkoisia merkkejä 

on keskivertoisesti ja ne levittyvät koiran naamaan, kaulaan, vatsaan ja osittain jalkoihin (kuva 8b) 

(Brancalion ym., 2022; Körberg ym., 2014). Alleeli sp on määritelty kuvioinnille nimeltään piebald, 

jossa koirat ovat pääasiasiassa valkoisia ja pigmentoituneet läiskät turkissa rajoittuvat yleisi mmin 

päähän, niskaan, selkään ja hännäntyveen (kuva 8c) (Brancalion ym., 2022). Alleeli sw on määritelty 

fenotyypille extreme white, jossa koira on lähes täysin valkoinen (kuva 8d). Koirien, joilla on 

genotyypissään kopio S ja sw alleelia (S/sw), ilmentävät fenotyyppiä nimeltä flash tai pseudo-irish, 

joka muistuttaa irish spotting:ia (Körberg ym., 2014).  

Körberg ym., (2014) tutkimuksessa löydettiin variantteja, jotka ovat selvästi yhteydessä valkoisiin 

merkkeihin. MITF-M promoottorissa oleva pituuspolymorfismi (Lp) havaittiin olevan yksi 

tärkeimmistä säätelevistä mutaatioista, joka aiheuttaa MITF-M:n transkription vähenemistä ja täten 

vaikuttaa koirien valkoisiin merkkeihin (Körberg ym., 2014). Lp varianttien pituuksien huomattiin 

olevan pitempiä s i, sp ja sw alleeleissa kuin S alleelissa.  

Körberg ym., (2014) tutkimuksessa löydettiin SINEC_Cf insertiomutaatio, joka sijaitsee yläjuoksussa 

MITF-M aloituspaikasta. Tämä variantti on laajalti levinnyt susien keskuudessa, joten sen ajatellaan 

olevan hyvin vanha (Körberg ym., 2014). SINE insertion huomattiin olevan vahvasti yhteydessä sw ja 

sp alleeleihin. SINE-alueen ajatellaan käyttäytyvän heikkona hiljentäjänä, joka yhdessä pitkien Lp 

varianttien kanssa vähentää MITF-M promoottorin aktiivisuutta. 

Yhdenkään variantin ei huomattu olevan täydellisessä yhteydessä S-lokuksen alleelien kanssa 

(Brancalion ym., 2022). Todennäköisintä on, että S-lokuksen alleelit eivät ole yksittäisen 

mutaatioiden aiheuttamia vaan haplotyyppejä, jotka ovat useiden kausaalisten säätelevien 

mutaatioiden yhdistelmiä, jotka ovat taasen syntyneet koiran kohdistuneen ihmisperäisen valinnan 

seurauksena (Körberg ym., 2014). On myös mahdollista, että S-lokuksen alleeleja on todellisuudessa 

enemmän kuin neljä ja MITF:än ulkopuolella olevilla lokuksilla on myös vaikutusta koirien valkoisten 

merkkien syntymiseen (Brancalion ym., 2022). 
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Kuva 8 S-lokuksen aikaansaamia värityksiä koiralla. a) Solid fenotyypin omaava koira.  

Kuva: Cathérine Pixabaystä  b) ”Irish spotting” väritys koiralla. Kuva: Kev Pixabaystä c) ”Piebald” väritys koiralla.  

Kuva: angas Pixabaystä  d) ”Extreme white” fenotyyppi koiralla. Kuva: k9arteu Pixabaystä            

3.4.2 Ticking ja roan eli T-lokus 

Ticking ja roan ovat koiran turkin kuviointeja, joissa pigmentoituneet karvat esiintyvät pilkkuina 

sellaisilla alueilla, jotka muuten olisivat puhtaan valkoisia MITF geenin toimesta (Brancalion ym., 

2021, 2022). Koiranpennut, jotka omaavat jommankumman kyseisistä fenotyypeistä, syntyvät 

täysin valkoisina ja kuviointi kehittyy parin ensimmäisen elinviikon aikana.  

Kuvioinnissa ticking, väripigmentti näkyy pilkkuina, jotka ovat 1–20 millimetrin kokoisia ja 

rykelmöityvät ensisijaisesti kuonoon ja jalkojen alaosiin (kuva 9a) (Brancalion ym., 2021, 2022). 

Kuvioinnissa roan pigmentoituneet ja valkoiset karvat sekoittuvat keskenään ja peittävät tasaisesti 

MITF geenin aiheuttamat valkoiset alueet (kuva 9b).  

 

a) b) 

c) d) 

https://pixabay.com/fi/users/tugoriva-6650981/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2836990
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2836990
https://pixabay.com/fi/users/theotherkev-9436196/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4139388
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4139388
https://pixabay.com/fi/users/angas-32307996/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7675012
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7675012
https://pixabay.com/fi/users/k9arteu-5282144/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2748733
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2748733
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Kuva 9 T-lokuksen aikaansaamia fenotyyppejä koiralla. a) Ticking-väritys koiralla. Kuva: No-longer-here Pixabaystä b) 

Roan-väritys koiralla. Kuva: Daniel Albany Pixabaystä 

Ticking ja roan fenotyyppien ajateltiin aluksi olevan kahden erillisen geenin kontrolloimia 

(Brancalion ym., 2022). Brancalion ym., (2021) tutkimuksessa saatiin kuitenkin selville, että geeni 

canine Usherin (USH2A), joka sijaitsee kromosomissa CFA38, kontrolloi molempia fenotyyppejä. 

Proteiini USH2A koostuu pentraxiini domainista ja useista fibronektiini motifeista (Brancalion ym., 

2021). 

Brancalion ym., (2021) löysivät haplotyyppejä USH2A:n fibronektiinialueelta, jotka segregoituvat 

ticked ja roan fenotyyppien kanssa. Näistä kolme olivat kaikkein yleisimpiä. Brancalion ym., (2021) 

määrittelivät kolmelle haplotyypille seuraavat alleelit nousevan dominanssin järjestyksessä: t (”clear” 

eli puhdas), T (ticked) ja TR (roan). Brancalion ym., (2021) päättelivät, että ticking ja roan eivät 

periydy monogeneettisesti vaan kyseessä on monimutkaisempi prosessi, jossa löydetyt haplotyypit 

yhdessä muiden vielä tuntemattomien kanssa saavat aikaan näiden fenotyyppien kuvioinnit.  

4. Yhteenveto 

Koirien turkin värin genetiikka on ollut jo pitkään tutkimuksen alla. Ihminen on omalla toiminnallaan 

muokannut koirien värikirjoa joko jalostamalla koiria omiin tarpeisiinsa tai muuten olemalla 

kiinnostunut erikoisista väreistä. Mikä on lähtenyt alun perin koirien väritysten fenotyyppien 

kuvailusta ja perinnöllisyyden mendelistisestä tutkimisesta, on vähitellen syventynyt koiran värien 

muodostumisen ymmärtämiseen geenien ja solujen tasolla.  

a) b) 

https://pixabay.com/fi/users/no-longer-here-19203/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220468
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=220468
https://pixabay.com/fi/users/albanycolley-6298107/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2845820
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2845820
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Koirien pigmentin tuotosta vastaavat melanosyytit, jotka syntetisoivat pigmenttiä melanosomeissa. 

Koirilla on olemassa kahdenlaista pigmenttiä, eumelaniinia ja feomelaniinia, joiden tuotannon 

määrä saavat aikaan koirien värityksen. Näiden pigmenttien ekspressoitumiseen vaikuttaa monta 

erilaista geeniä. 

Eumelaniinin ja feomelaniinin synteesin vaihtelua kontrolloi prosessi nimeltä pigmenttityypin 

vaihtuminen, joka määrittelee koiran turkin niin sanotun pohjavärin. Geeni nimeltä MC1R suosii 

eumelaniinin synteesiä. ASIP antagonisoi MC1R:ää suosien feomelaniinin synteesiä. CBD103 inhiboi 

ASIP:in antagonisointia ja suosii eumelaniin synteesiä. 

MC1R kontrolloi E-lokusta, joka normaalisti antaa koiralle tumman värisen turkin. E-lokuksen eri 

alleelit vaikuttavat eumelaniinin synteesin joko estämällä sen tai rajoittamalla sitä. ASIP kontrolloi 

A-lokusta, joka suosii feomelaniin synteesiä. A-lokuksen alleelit muokkaavat ASIP:in aktiivisuutta ja 

tällä tavoin määrittelevät turkin värin. CBD103 kontrolloi K-lokusta, joka suosii eumelaniinin 

synteesiä. Sen alleelit muokkaavat eumelaniinin ekspressoitumista. Sekä A-lokus, että K-lokus ovat 

hypostaattisia E-lokusta kohtaan. 

E-lokuksen pigmentin intensiivisyyteen vaikuttaa kaksi erillistä geeniä MFSD12 ja KITLG, jotka 

vaikuttavat geneettisesti punaisten koirien turkin väriin vaalentavasti. E-, A ja K-lokuksen 

aiheuttamien pohjavärien vaalenemisesta ovat vastuussa lokukset, jotka kategorisoidaan 

diluutioiksi. D-lokusta kontrolloi geeni MLPH, joka vaalentaa turkin värejä välittämättä pigmentistä. 

B-lokusta kontrolloi geeni TYRP1, joka vaalentaa turkin eumelaniinia. M-lokusta kontrolloi geeni 

PMEL, joka vaalentaa turkin värejä satunnaisissa paikoissa koiran kehossa. G-lokus vaalentaa turkin 

värin koiran ensimmäisten elinkuukausien aikana ja tällä hetkellä etenevästä harmaantumisesta 

vastuussa oleva geeni on tuntematon. 

Valkoiset merkit ovat kahden eri lokuksen aikaansaamia. S-lokusta kontrolloi geeni MITF, jonka eri 

alleelit kuvaavat koirien valkoisten merkkien suuruutta koiran kehossa. T-lokusta kontrolloi geeni 

USH2A, joka saa aikaan pigmentoituneita pilkkuja S-lokuksen aiheuttamilla valkoisilla alueilla. 

Koirien turkin värejä on todella paljon. Vaikka niiden geneettisestä taustasta ja syntymekanismeista 

on saatu paljon tietoa, monet turkin väreihin vaikuttavat tekijät ovat vielä mysteereitä. Koirien 

turkin värien genetiikan tutkiminen ei ole siis vielä läheskään ohi. 
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