Har du en dvärgschnauzer som utvecklat ögonsjukdomen PRA?
Snälla, hjälp oss då på Dvärgschnauzerringen.
PRA är en ögonsjukdom som finns hos många hundraser. Men de flesta hundraser har sina
egna typer av PRA. Bara inom dvärgschnauzern finns flera olika typer. Två av dessa typer
som finns hos dvärgschnauzern har man funnit genen till – PRA typ A som är väldigt ovanlig,
samt PRA typ B som är betydligt vanligare. När Laboratoriet OptiGen i USA funnit den genen
och testade om det blod som skickats till dem från hundar som utvecklat sjukdomen PRA,
visade det sig att ca 55% av dessa hundar hade just PRA typ B.
Tack vare den forskningen kan man nu ta ett DNA-test via blodprov, som redan i valpstadiet
kan visa vilka hundar som bär på genen PRA typ A och PRA typ B och på så sätt kunna
undvika att föra anlaget vidare när vi väljer avelsdjur.
Dvärgschnauzerringen samarbetar med forskare på SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) för
att försöka hitta ytterligare DNAgener som ger PRA hos dvärgschnauzer. För att lyckas med
detta behöver de blodprov på drabbade hundar. Har du inte lämnat blod vid tillfället då din
hund fick sin diagnos, gör du så här:
Beställ tid hos ögonveterinär. Det är viktigt att du går till en ögonveterinär, eftersom de har
kunskapen om hur man handskas med dessa prov.
Innan besöket ska du ha fyllt i en blankett från OptiGen som finns på nätet på adress
www.optigen.com/opt9_tybebtest.html och SLUs blankett och medgivaravtal som finns här på
hemsidan.

Optigen är ett forskningscentrum i USA som har kommit långt inom forskning på PRA och har
utvecklat DNAtest på PRA typ A och PRA typ B.
Blodprovet som skickas till dem är till för att de ska påvisa om hunden har PRA typ B, PRA typ
A eller någon annan form av PRA
Provet till SLU är till för att de ska få underlag för forskningen för att hitta ytterligare PRA
typers gener. För att komma vidare i sin forskning är det viktigt att just provet från din
dvärgschnauzer kommer in till dem.
Om din hund har utvecklad PRA behöver du inte själv betala provtagningen - den står SLU för
- veterinären fakturerar SLU. Du behöver inte heller betala något till Optigen, om du mailar
dem hundens stamtavla (4-5 led) samt ögonlysningsprotokollet.
Om du trots detta skulle vara tvungen att lägga ut pengar kan du skicka kvittot till
Dvärgschnauzerringens kassör så får du tillbaka dina utlägg för veterinärkostnaden.
Har du några frågor eller vill ha hjälp, kontakta klubbens PRA-ansvariga.
Vi hjälper dig gärna att fylla i blanketter och hitta rätt på internet eller veterinärer.
Frida Tjernberg 08-749 25 51 eller 073.658 33 35
Du kan också mejla dem Kennellaleia@gmail.com

Bisse Falk 0240- 65 30 52

eller bisse.falk@hotmail.com

Ett stort TACK för din hjälp att hjälpa vår ras! Dvärgschnauzerringen

