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Julkaisemme Bedlington -tiedotteessa lyhyttä perinnöllisyyden käsitteitä ja lainalaisuuksia valottavaa juttusarjaa. Sen kuudes osa kertoo kuinka pieniä populaatioita voidaan suojella geneettiseltä ajautumiselta ja homotsygoitumisen haitallisilta vaikutuksilta silloin kun sisäsiitoksen ja siitosmatadorien välttäminen ja uuden jalostusmateriaalin etsiminen eivät enää riitä. 
Lyhyt kertaus viime kerrasta:
Rotujen synnyn alkuaikoina suosittiin sisäsiitosta ja nykyisinkin useat kasvattajat suosivat ns. linjasiitosta. Näille ei kuitenkaan ole enää nykyisin sellaista perustetta kuin aiemmin ja sekä populaation että yksittäisten koirien kannalta olisi usein parempi suosia ulkosiitosta. Sukupolvien mittaisella jalostuksella on saavutettu tilanne, jossa rotujen sisäinen muuntelu on huomattavasti rotujen välistä muuntelua pienempää. Rotukoirat ovat yleensä helposti tunnistettavissa oman rotunsa edustajiksi. Tällöin voidaan jalostuksessa käyttää linjauksen sijaan kahden tyypiltään samanlaisen koiran yhdistelmiä. Siitosmatadorit voivat myös olla ongelmallisia ja pienessä rodussa jo varsin pienikin jälkeläismäärä voi itse asiassa tehdä koirasta siitosmatadorin. Pienessä rodussa on tärkeää etsiä jalostusmateriaalia laajalta pohjalta. Käyttää ns. lemmikkejä ja kotikoiria jalostukseen mahdollisuuksien mukaan, käyttää suositun uroksen sijaan sen sisaruksia tai puolisisaruksia. Tuoda ulkomailta ns. uutta verta. Joskus nämäkään keinot eivät kuitenkaan riitä. Silloin on siirryttävä käyttämään muita keinoja, kuten pariutumisjärjestelmiä tai roturisteymiä. Tiukka linjaus on itse asiassa vain teoreettinen mahdollisuus vaikka sen etu onkin siinä että se pystyy puhdistamaan linjat perinnöllisistä ongelmista. 
Määrätyt pariutumisjärjestelyt geneettisen monimuotoisuuden turvaamiseksi
Joskus jos rodussa on sinällään tarpeeksi geneettistä materiaalia voi geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen onnistua määrätyillä pariutumisjärjestelmillä missä kasvattajat toimivat yhteistyössä ja jalostussuunnitelmat laaditaan rodun harrastajien parissa yhdessä. Tällöin koiria pariutetaan ensin pienemmissä osajoukoissa ja, kun näiden sisällä ei enää voida tehdä yhdistelmiä, niin yhdistetään osajoukkoja keskenään. Tarkoituksena on siirtää seuraaville sukupolville mahdollisimman suuri osa rodun sisäisestä geneettisestävariaatiosta. (Määrätyistä pariutumisjärjestelmistä ja niiden toimintaperiaatteista voit lukea tarkemmin Koiramme -lehdestä.)
Täysi ulkosiitos eli rotujen väliset risteytykset
Rotujen synnyn alkuaikoina roturisteytykset ovat olleet luonnollinen osa rodun jalostusta. Bedlingtonin takana on terrierityyppisiä koiria yhdistettynä whippettiin eli se on lähtökohtaisesti jo kahden tyypiltään erilaisen rodun risteymä. Roturisteymällä voidaan tuoda rotuun täysin uutta verta. Sillä voidaan saavuttaa sekä suurempi heterotsygotia-aste kuin rodun sisällä muutoin että tuoda rotuun jokin tietty terve geeni. Pienessä rodussa resessiiviset tautigeenit saattavat päästä huomattavan yleisiksi ennen kuin asiaan ehditään puuttua. Silloin olisi mahdollista tuoda jalostuksella rotuun uusi ja terve geeniversio jostain sellaisesta rodusta jolla samaa ongelmaa ei ole. Niin kauan kun geenisiirto ei ole vakiintunutta tekniikkaa, saattavat roturisteytykset olla ainoa keino tuoda tietynlainen geenimuoto rotuun. Kyse voi olla esimerkiksi jostain sellaisesta ominaisuudesta, joka rodulla on aiemmin ollut, mutta jalostuksessa syystä tai toisesta hävinnyt. Jos ko haluttu ominaisuus löytyy vielä toisesta rodusta, voidaan se tuoda omaan rotuun risteytyksellä. Vaihtoehtoisesti risteytyksellä voidaan hakea yleistä heterotsygotiaa, jos esimerkiksi rodun pienentyneet pentuekoot viittaavat homotsygotian olevan ongelma rodussa tai sitä on muuten aihetta epäillä. 
 Roturisteytykset on tehtävä aina huolellisesti suunnitellen. Risteytyksiä kannattaa tehdä useammilla pareilla (jotka eivät saisi olla sukua toisilleen) eikä risteytysjälkeläisiä saa käyttää liian runsaasti. Risteytysjälkeläisiä on myös seurattava tarkoin ja näiden terveyttä tutkittava huolella. Ideana on. että ensin risteytetään rotunsa hyvä edustaja ulkosiitoksena toisen rodun hyvän edustajan kanssa, tämän jälkeen jälkeläisiä risteytetään aina uudelleen haluttuun rotuun kunnes ne lopulta muistuttavat haluttua rotua. Eli jos tehdään risteytys vaikka dalmatialaisen ja seisojan kesken niin jälkeläiset risteytetään aina dalmatialaisen kanssa ja lopulta ne muistuttavat mitä tahansa dalmatialaisia. Roturisteytyksiä on tähän mennessä tehty muutamilla roduilla. Esimerkiksi dalmatialaisen ja pointterin välillä, irlanninvesispanielin ja barbetin välillä sekä pinserin ja snautserin välillä. Roturisteytys täytyy aina tehdä harkiten ja, jotta niistä olisi todellista apua rodulle, ne on tehtävä yhteistyössä rotujärjestön, rodun harrastajien ja kasvattajien sekä kennelliiton kanssa. Yleensä roturisteytykset on pyritty tekemään kahden lähekkäistä sukua olevan tai kahden muuten hyvin samantyyppisen rodun kesken. 
Äärimmäiset keinot, sisäsiitos tautien kitkijänä
 Aivan äärimmäinen keino ja moraalisesti vähintäänkin epäilyttävä tapa olisi linjata koiria raskaasti. Tämä menetelmä on ollut käytössä mm. lihabroilereiden jalostuksessa. Useamman sukupolven ajan raskas sukusiitos (isä-tytär tai sisarusparitus) johtaa lopulta täysin homotsygoottisiin linjoihin. Kun linjat ovat täysin homotsygoottisia, niissä ei voi enää olla piilossa mitään resessiivisiä ominaisuuksia vaan kaikki taudit ym ovat nähtävissä.  Tässä menetelmässä osa linjoista kuolee ja osa on niin sairaita että niiden käyttö lopetetaan. Jäljelle jää vain perinnöllisistä sairauksista puhtaita linjoja tai linjoja joissa on vähäisiä sairauksia. Näitä linjoja yhdistämällä voidaan tuottaa haluttuja risteymiä ja saada koti- ja harrastekoiriksi terveitä ja heterotsygotian elinvoimasta nauttivia koiria. Kuitenkin jotta työ ei menisi hukkaan, on linjat säilytettävä erillään ja kasvatuksessa käytettävä vain tiukasti linjattuja koiria. Tällä tavoin lihabroilerista on jalostettu nopeammin kasvava. Syötävät broilerit ovat aina useamman linjan risteytyksiä. Toivon kuitenkin että koirankasvatus saa jatkossakin olla inhimillisempää kuin lihabroilerin jalostus ja että näin äärimmäisiin keinoihin ei olla valmiita ryhtymään. Sillä rankka linjasiitos tarkoittaa aina ja väistämättä sitä että osa linjoista on todella sairaita ja että niiden linjojen mukana menetetään joitakin koiranomistajille tärkeitä ja rakkaita ominaisuuksia. 
Jatkossa perinnöllisyyssarjaan otetaan käsiteltäväksi sellaisia aiheita, jotka teitä lukijoita erityisesti kiinnostavat. Vihjeitä aiheista tai kysymyksiä perinnöllisyydestä voi lähettää minulle sähköpostina osoitteeseen: saana.myllyla@gmail.com tai soittaa minulle iltaisin klo 17 jälkeen numeroon 044-5524117. 
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