Liite sopimukseen koiran kaupasta Alaskanmalamuutin perinnölliset sairaudet
päivitetty 6.11.2009 Alma ry/jaltmk
- Alaskanmalamuutti rodussa on tavattu seuraavia perinnöllisiä
sairauksia.
 lonkkanivelen dysplasia (lyh HD, hip dysplasia)
 kyynärnivelen dysplasia eli OD/ED
 perinnöllinen harmaakaihi ja muut kaihi muodot (lyh HC, hederitary cataract)
 Lisäksi suomen kennelliitto pitää näitä perinnöllisinä vakavina, pahimmillaan kipua ja
sokeutta aiheuttavina silmäsairauksina pektinaattiligamenttidysplasiaa (vakavat muodot),
retinan dysplasiaa (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasiaa tai mikropapillaa,
linssiluksaatioa, distichiasis, ektooppiset ciliat, ektropion, entropion, makroblepharon,
trichiatis, PRA, RD, PHTVL/PHPV, PPM
 chondrodysplasia eli kääpiökasvuisuus, periytyy resessiivisesti
 polyneuropatia
 epilepsia
 Alopecia X (coat funk) eli karvapeitteen kuoleminen ja katkeaminen
 kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypothyroidismi
 päiväsokeus eli dayplindness, periytyy resessiivisesti, tavattu Usassa, Kanadassa ja 90luvulla myös Australiassa
 kivesviat
 hemophilia B eli verenvuototauti
 sinkin imeytymishäiriö eli zink defiency
 sydänviat
 ylä- tai alaleuan kasvuhäiriö: yläpurenta / alapurenta ( overshot / undershot )
 Perinnölliset selkämuutokset Spondyloosi (SP), Välimuotoinen lanne-ristinikama(LTV)
nikamien epämuotoisuus (VA)

- Vaivoja joiden periytymismekanismi ei ole tiedossa
 epilepsia
 Alopecia X (coat funk) eli karvapeitteen kuoleminen ja katkeaminen
 kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypothyroidismi
 kivesviat
 hemophilia B eli verenvuototauti
 sinkin imeytymishäiriö eli zink defiency
 sydänviat
 ylä- tai alaleuan kasvuhäiriö: yläpurenta / alapurenta ( overshot / undershot )
- Vaivoja joiden perinnöllisyydestä ei ole varmaa tietoa
 syöpä
 megaesophagus (synnynnäinen ruokatorven laajentuma )
 maksasuntti
 haiman vajaatoiminta
 häiriöt kiimankierrossa, pitkittyneet juoksut yms. hormonihäiriöt, Kohtutulehdus,
Emätinprolapsia
 Hot spot
 Mahalaukun kiertymä



Autoimmuunit iho sairaudet SLE, DLE, Pemphigus=rakkulaihottuma

- Lisäksi lievempiä ’haittoja’, jotka voivat mm. vaikuttaa koiranäyttelyihin osallistumiseen mutta,
jotka eivät ole varsinaisesti sairauksia
 purentaviat: ala- ja yläpurenta
 pitkäturkkisuus eli wooly, koiralla on pitkä ja pehmeä karvapeite
 ’löysät’ korvat eli korvat eivät nouse pystyyn
- Suomessa yllämainituista malamuuteilla on tavattu seuraavia:
 Lonkkadysplasia
 Kyynärniveldysplasia
 Perinnöllinen harmaakaihi HC ja muita kaihin muotoja, distichiasis, RD, PHTVL/PHPV,
PPM
 Kivesviat
 Epilepsia tyyppisiä kohtauksia
 Silmäluomen kiertymä
 Sydänvika
 Syöpä
 Megaesophagus
 Maksasuntti
 Haiman vajaatoiminta
 Allergioita
 Kiimankierron häiriöitä
 Purentavikoja
 ’Wooly’ karvapeitteitä
 ’löysät’ korvat eli korvat eivät nouse pystyyn
 kilpirauhasen vajaatoiminta eli hypothyroidismi
 Cushingin tauti (Lisämunuaisen kuorikerroksen liikatoiminta)
 Mahalaukun kiertymä
 polyneuropatia
 Perinnölliset selkämuutokset Spondyloosi (SP), Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV)
nikamien epämuotoisuus (VA)
 Alopecia X (Coat Funk) eli karvapeitteen kuoleminen ja katkeaminen

Olen kaupantekohetkellä saanut tiedon alaskanmalamuutti rodussa tällä hetkellä todetusti
esiintyvistä vioista ja sairauksista, koiran perinnöllisistä taipumuksista saada niitä ja näiden
seikkojen merkityksestä. Olen on tarkastanut koiran ja hyväksyn mahdollisuuden, että koirassa voi
olla myyjän kertomia perinnöllisiä ja synnynnäisiä vikoja ja sairauksia.
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