
Avlsrådet informerer: 

Degenerativ myelopati (DM). 

Det har i de siste månedene vært en del snakk om sykdommen «Degenerativ myelopati» eller «DM» 

på Finsk lapphund på sosiale medier og ellers. Avlsrådet vil her presentere informasjon rundt denne 

sykdommen og våre vurderinger. 

Degenerativ myelopati på hund er en sykdom som påvirker ryggmargen hos eldre hunder. 

Sykdommen bryter vanligvis gradvis ut på hunder mellom 7-10 års alder. Den starter ofte med tap av 

koordinasjon og ustøhet i hundens bakpart, ofte i ett av bakbeina av gangen. En affisert hund kan 

typisk «sjangle» med bakparten under bevegelse, eller trekke bakbeina etter seg. En affisert hund 

står ofte med bakbeina tett sammen, og kan også stå «på knokene», dvs med foten bøyd under, og 

ikke rette dette opp. Dette er fordi de ikke selv kan føle hvordan foten holdes.  Sykdommen bryter 

ned den hvite substansen i ryggmargen. Den hvite substansen inneholder nervefibre som overfører 

bevegelses beskjeder fra hjernen til lemmene, og følelses/sensoriske beskjeder fra lemmene tilbake 

til hjernen. Nedbrytningen skjer både i «isolasjonslaget» rundt nervecellere; myelinet, samt i selve 

nervecellene. Ettersom sykdommen utvikler seg, vil bakparten gradvis bli svakere til hunden ikke 

lenger kan gå, og ender med lammelse av bakparten. Sykdomsforløpet kan ta rundt ett år. 

Inkontinens kan også oppstå som en konsekvens av lammelsen, og hvis sykdommen får utvikle seg 

fullt ut vil det også oppstå svakhet i forlemmene. DM er allikevel ikke en smertefull sykdom. 

Degenerativ myelopati er assosiert med en mutasjon i et gen som heter SOD1 (superoxide dismutase 

1). Den samme mutasjonen i SOD1 genet er funnet i 124 av 222 raser testet, deriblant Finsk 

lapphund. Kun én rase har en litt annen mutasjon; Berner sennenhund. Sykdommen nedarves 

autosomalt recessivt, noe som betyr at sykdomsvarianten av genet må arves fra BÅDE far og mor for 

å kategoriseres som «At risk». Nedarvingen skjer med «ufullstendig penetrans» eller variabelt uttrykk 

(dvs at utvikling av sykdommen også påvirkes av andre faktorer som livstilsvaner, miljøfaktorer eller 

tilstedeværelse av andre ukjente genvarianter som kan påvirke effekten av DM mutasjonen). Det kan 

også være at en hund med to syke genvarianter ikke lever lenge nok til å utvikle symptomer, da 

kliniske symptomer kan utvikles veldig sent i hundens liv. 

Inndelingen i kategorier er slik: 

FRI: 2 friske genvarianter (G/G) 

BÆRER :1 «syk» genvariant og 1 «frisk» genvariant (A/G) 

«AT RISK»/Risiko for å utvikle DM: 2 «syke» genvarianter (A/A) 

AFFISERT: 2 «syke» genvarianter samt påvisning av kliniske symptomer. (A/A ++) 

En definitiv diagnose kan ikke settes før  etter obduksjon da det finnes andre sykdommer som kan gi 

liknende symptomer. 

 

På den Finske Lapphundklubbens nettsider 

( http://www.lappalaiskoirat.fi/english/?id=breeding/dm-tested_slk) finnes en liste over Finske 



lapphunder som er DM gen-testet i Finland, og av de som er testet er omtrent 25 % bærere, og 1-2 % 

er testet «At risk».  På listen av DM testede hunder var det pr. 8/6-2017 fem «affiserte» hunder. Ikke 

alle hunder testet «At risk» vil noen gang utvikle kliniske symptomer, noe som indikerer enten 

ufullstendig penetrans, variabelt uttrykk, eller at hundene ikke lever lenge nok til å utvikle 

symptomer. Bare tiden vil vise hvor stor andel av de hundene som nå er testet «At risk», som blir 

affiserte ettersom de blir eldre og tilslutt dør, da diagnose basert kun på kliniske symptomer er 

usikker og bare kan bekreftes patologisk (ved obduksjon). Dette er grunnen til at det Finske avlsrådet 

sterkt oppfordrer eiere til hunder som er testet «At risk» til å få utført en obduksjon, slik at vi kan 

samle sikker informasjon om DM på Finsk lapphund.  

Den Finske Lapphundklubben oppfordrer også eiere av Finsk lapphund å genteste for DM, for å få en 

bedre forståelse av andelen bærere i populasjonen.  

Avlsrådet i Finland kommer med følgende anbefalinger angående bruk av bærer og hunder testet «At 

risk» i avl : 

-Bærer kan ikke parres med bærer. 

-En bærer kan parres med en ikke-testet hund, men det oppmuntres alltid til testing, spesielt hvis 

det finnes kjente bærere blant nære slekninger til den ikke-testede hunden. 

-En hund testet «At risk» må alltid parres mot en fri hund, og bør ikke brukes i stort omfang da 

antall bærere allerede er høyt nok i populasjonen. 

Avlsrådet i Norsk Lapphundklubb støtter seg til anbefalingene fra avlsrådet i Finland vedrørende 

testing og bruk av bærere og «At risk» hunder i avl. Det norske avlsrådet vil videre nøye følge 

utviklingen ettersom flere hunder testes, og innlemme våre anbefalinger i neste revidering av 

avlsanbefalinger for Finsk lapphund. 
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