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Progressiv Retinal Atrofi
Progressiv retinal atrofi (PRA) är
en ärftlig sjukdom som drabbar
syncellerna (stavar och tappar) i
näthinnan längst bak i ögat.
Cellerna kan antingen utvecklas fel eller
så förtvinar och dör de och hunden blir
blind. Det finns flera olika varianter av
PRA, så olika raser drabbas på olika sätt
–vissa drabbas väldigt tidigt och blir
blinda vid ett års ålder medan andra
raser drabbas senare. Varje variant
har sin egen genmutation som leder
till att syncellerna förtvinar och dör.
PRA finns beskrivet hos åtminstone ett
fyrtiotal raser.

Normal Fundus, hund

Den degenerativa varianten av PRA kan
vidare delas in i ytterligare varianter
beroende på vilka synceller som
drabbas först, stavar (rods) eller tappar
(cones), till exempel rod-cone dysplasia
type 1, rcd1, cone-rod dystrophy 1, crd1,
progressive rod-cone degeneration,
prcd och så vidare. Cone-rod dystrophy
1, crd1, finns beskrivet hos American
staffordshire terrier, cone-rod dystrophy
1, crd 2 hos Pit bull terrier och cone-rod
dystrophy 3, crd 3 hos Glen of Imaal
terrier för att nämna några.

det finns även varianter där det tvärtom
är synen i dagsljus som påverkas först.
Det beror på vilken typ av synceller som
påverkas först –stavarna (som används
vid mörkerseende och rörelsedetektion)
eller tapparna (som står på färgseende
och syn i dagsljus). Pupillreflexerna
blir långsammare och pupillerna
blir större än vad som är normalt för
rådande ljusförhållanden. PRA liknar
sjukdomen retinitis pigmentosa hos
människa.

De fall av PRA som beror på en
utvecklingsrubbning brukar märkas
tidigt i livet och sjukdomsförloppet
går vanligtvis väldigt snabbt. Hos
raser där sjukdomen beror på en
degenerativ, nedbrytande process tar
sjukdomsprocessen längre tid och man
märker inga symtom på hunden förrän
i vuxen ålder.
Det första man brukar märka är att
hunden får nedsatt syn i mörker, men

Diagnosen ställs vid en undersökning
där ögonveterinären tittar in på
ögonbotten med ett oftalmoskop. Vid
PRA dör syncellerna och näthinnan
och kärlen blir tunnare och drar sig
tillbaka. Ofta kan man se förändringar i
näthinnan långt före djurägaren börjar
märka att något är fel på hundens syn.
Sena stadier av PRA kan likna andra
sjukdomar eller skador i näthinnan
och det kan då vara svårt att skilja
de olika orsakerna åt –man ser bara

PRA, hund, Gråaktig ton,
starkare återsken, tunna kärl

slutresultatet.
Hundar med PRA kan även få en
sekundär katarakt, gråstarr, på grund
av att det bildas toxiska ämnen då
cellerna i näthinnan bryts ned. Om
katarakten involverar hela linsen
går det inte att se näthinnan vid en
ögonundersökning. Det är därför
viktigt att komplettera undersökningen
med ultraljud (bland annat för att se att
hunden inte har näthinneavlossning)
och en ERG-undersökning,
elektroretinografi, för att ta reda på
om näthinnan fungerar. Vid en ERGundersökning placeras två små tunna
nålar under huden, en kontaktlins på
ögat och ljusimpulser skickas in i ögat.
En dator mäter sedan om det finns
någon elektrisk aktivitet i näthinnan,
det vill säga om den ser ut att fungera
normalt.
PRA går inte att bota. Sjukdomen
drabbar båda ögonen och leder i så gott

Terrierposten 2-2016

29

AVELSKOMMITTÉN INFORMERAR
som samtliga fall till att hunden blir
blind. PRA gör inte ont.
Hos många raser vet man precis vilken
gen som är muterad och orsakar
sjukdomen. Det finns otroligt duktiga
och engagerade människor som har
kartlagt detta och mycket forskning
är gjort och pågår fortfarande om
exempelvis injektion av stamceller i
näthinnan och genterapi.
Karin Berggren, leg vet
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Terrierjuniorer på terrierläger.

Hej Terrierjuniorer
Jag skulle vilja börja med att gratulera
våra två resestipendiater Clara
Widerholm och Natalie Johansson.
Deras ansökningar om stipendium
var likvärdiga och styrelsen beslutade
därmed att dela stipendiet. Svenska
Terrierklubbens resestipendium skall
gå till ungdomar som vill resa och lära
sig mer om terriers, de kommer som
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motprestation få skriva en rapport i
Terrierposten från den terrieraktivitet
de väljer att resa till.
Kommitteen för terrierjuniorerna
kommer i år bestå av mig, Johan
Norgren som sammankallande
och Silvana Schiöler som drivit
terrierjuniorerna under några år.

Under 2016 är det inget läger inplanerat
men vi har som mål att ha en eller
ett par aktiviteter under hösten. Vi
skulle vilja ha önskemål och idéer
från er juniorer gällande intressanta
terrieraktiviteter. Kontakta oss på
juniorerna@terrierklubben.se
Väl mött
Johan Norgren
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