
Information PRA 
 
Under våren, sommaren och hösten har ett antal hundar undersökts av svenska ögonspecialister med 
avseende på ögonsjukdomen PRA. 
 
Bakgrunden till detta är att dessa hundar har fått diagnosen PRA eller PRA-liknande 
symptom/retinopati. Även flera kullsyskon har kommit till undersökningen. Vi kände att det var av 
yttersta vikt att få en ”second opinion” på dessa eftersom det i vissa fall funnits omständigheter som 
pekat på att det inte rört sig om ”traditionell” PRA. 
 
De hundar av svenskt/skandinaviskt ursprung som exporterades till Holland, under ett antal år, 
undersöktes under våren på SLU under ledning av Björn Ekesten. Övriga medverkande specialister var 
Gertrud Burman och Eva Hertil. Eftersom dessa hundar fått sina respektive diagnoser i Holland och 
därefter fastställda eller ändrade av den holländska ögonpanelen, har all dokumentation härifrån 
under försommaren sänts till Holland för ev kommentarer till fynden. Om svar inte inkommer från 
holländarna, kommer resultatet från SLU att publiceras utan de holländska ögonspecialisternas 
medverkan. 
 
Det andra tillfället skedde i juni i Skellefteå med svenska hundar som fått diagnosen retinopati. Här 
ledde professor Kristina Narfström undersökningarna och även här var Gertrud Burman med. Hos 
dessa hundar fanns inga symtom på PRA, sedvanlig ögonspegling och dubbelsidig ERG genomfördes. 
Det man kunde se var inflammatoriska förändringar och ett fall av pigmentinlagringar mellan de 
inflammatoriska områdena. Diagnoserna här blev retinopati och ett fall av chorioretinit. Pga av att 
diagnoserna vid publicering hos SKK Hunddata är förhållandevis översiktlig, så kvarstår diagnosen 
retinopati även hos de hundar som fått diagnosen chorioretinit. Vid undersökningen i Skellefteå 
ögonspeglades normala hundar också i olika ålderskategorier (totalt 3) varvid det gjordes dubbelsidiga 
ERG på en av dessa. 
 
Tredje undersökningstillfället av PRA/Retinopatidiagnostiserade hundar var i Göteborg i oktober. Även 
här var det professor Kristina Narfström som undersökte 7 st flattar, 2 med tidigare PRA-diagnos, i 
övrigt PRA-liknande retinopati och retinopatidiagnoser. Enligt hennes förmenande, handlar det inte i 
något av fallen om en traditionell PRA! Diagnoserna blev istället Retinopati, sannolikt ej ärftlig, ngt fall 
även av ÖP katarakt. 
 
Avelsrekommendationer:  
 
*Föräldrarna får ha främre Y-sömskatarakt, men ej någon annan form av katarakt  
  (t ex  katarakt ÖP) 
*Följ upp individen och avkomman 
*Undvik avel tills vidare på hundar som fått diagnosen retinopati. Däremot kan föräldradjur till hundar 
som fått diagnosen retinopati användas liksom avkomma, om det inte klart framgår av intyget att den 
diagnostiserade retinopatin ar ärftlig. Orsaken till denna rekommendation är att många hundar med 
”retinopatidiagnos” fortfarande står under utredning. 
*I övrigt gäller, som tidigare, att avel kan ske på hund om ögonveterinären gjort bedömningen 
"sannolikt EJ ärftlig" på ögonlysningsintyget. 
*Ögonlysningsresultatet ska vara högst 1 år gammalt vid tidpunkten för parning. 
*Hundar med diagnoser som PRA-liknande eller retinopati bör följas upp enligt av ögonveterinär 
lämnade rekommendationer. 
 
Övriga rekommendationer 
 
Om respektive ägare till hundar med tidigare PRA-diagnos, retinopatidiagnos och även 
chorionretinitdiagnos så medger, är det av stort värde för vår ras att man i samband med att dessa 
hundar så småningom avlivas, kan planera detta på så sätt att man kan få bevara ögonen för en 
histopatologisk undersökning. Ögonen kommer då att prepareras, läggas i olika vätskor, för att 
närmare kunna undersökas och förhoppningsvis ge en förklaring till varför denna reaktion i vissa 
hundars ögon uppkommer. Vi hoppas att vi som ägare till dessa hundar orkar medge detta. 
 



Vi vill i samband med denna information uttrycka vårt stora tack till våra fantastiska experter som 
ställt upp med ett beundransvärt engagemang under senaste året! 
 
Mer info kring ögonsjukdomar och avelsråd hittar ni på avelsrådets sidor om Hälsa och Länkar. 
 
 
 
 


