I tillegg til vanlig øyelysing, kan det være viktig å bruke ERG i tillegg i tilfeller der det
ikke har utviklet seg tydelig PRA. Dette vil være et viktig og nødvendig hjelpemiddel for
å kunne skille mellom PRA og retinopati, og vil være nødvendig for å lette det videre
arbeidet med å finne de siste genene.

Status
PRA er en arvelig sykdom som tilsvarer en sykdom som heter Retinitis pigmentosa (RP)
hos mennesker. De første symptomene er dårlig nattesyn og innsnevring av synsfeltet
til «kikkertsyn» for å ende som blindhet. Sykdommen viser stor variasjon hos både
mennesker (RP) og hund, det vil si at det er funnet mange ulike gener og mutasjoner
som er årsak til varianter av sykdommen. Hos menneske er det funnet mutasjoner i ca
50 ulike gener, men fortsatt er det mange av mutasjonene som ikke er funnet.
Også hos hund er det mange gener, det er faktisk funnet ca. 20 ulike gener der det er
oppdaget mutasjoner som gir PRA. Disse mutasjonene forklarer PRA tilfeller i ca. 50
raser totalt. Da man startet PRA-forskningen hos hund, trodde en at alle PRA-tilfellene
innenfor samme rase ville være forårsaket av samme mutasjon, men dessverre var
situasjonen ofte mer komplisert enn som så; det viser seg nå at det innen de fleste
raser finnes arvelige PRA tilfeller som ikke kan forklares av mutasjonene som er kjent.
Den første fasen av det offisielle PRA-prosjektet på Sheltie nærmer seg nå slutten og
det er på tide å ta en oppsummering. Mange entusiastiske sheltie-eiere har gjennom
flere år bidratt til innsamling av viktige prøver, både av PRA-syke hunder, hunder med
øyesykdommen retinopati og blodprøver fra en rekke friske hunder som er viktige som
såkalte kontroller. Vi har funnet en mutasjon i et gen som forårsaker/assosieres med
PRA hos mange av de syke hundene. Samtidig kan vi påvise at mange av hundene er
bærere av sykdommen.
Utfordringen på sheltie er at det sannsynligvis finnes mer en en genvariant som gir
PRA, og dessuten ser det ut til at også retinopati er forårsaket av et annet gen enn
det som vi har påvist. Dette er altså samme situasjon som man har sett i andre raser;
at det er mer enn en mutasjon som gir PRA, og hos sheltie finnes retinopati i tillegg.

Prosjektgruppen er glade for at det snart kan tilbys en test for en variant av PRA hos
sheltie. Prosjektet tok dessverre mye lengre tid enn det en hadde håpet på i startfasen,
men med den lærdommen man har fått, både om betydningen av nøyaktig diagnostikk
og den nye gentesten, vil arbeidet med de andre problemstillingene trolig gå raskere
dersom det kan samles inn flere prøver.
Prosjektgruppen takker for et godt samarbeid med klubben og vil snart komme tilbake
med mer informasjon om resultater fra den aktuelle gentesten.
Hilsen Prosjektkomitèen

RAS – helseundersøkelsen på sheltie
– siste innspurt – 20. desember.

I skrivende stund er det ca. 480 besvarelser som er kommet inn.
Når man ser på sannsynlig antall levende sheltier i Norge,
er antallet ca. 5000.
I og med at NKK har pålagt raseklubbene å gjennomføre helseundersøkelse på alle
raser, må NSSK oppfylle dette.
Undersøkelsen kommer rasen til gode, da oppdrettere vil få en status på hva det
bør fokuseres på i fremtidig avl. I tillegg til at rasen har en standard som forteller
hvordan sheltien skal se ut, skal vi jo også kombinere dette med god helse.
HUSK at man også kan legge inn hunder som ikke lever lenger.
Vi må benytte denne anledningen til å kartlegge helsestatusen
på hundene våre, og vi har fått absolutt siste frist til å legge inn
besvarelser til 20. desember 2014.

Veien videre
Alle som har deltatt med prøver i PRA-prosjektet vil få beskjed om deres hund har
genet i dobbel dose (homozygot) eller er bærer av genet (bare en kopi) i løpet av de
neste månedene. De som har PRA-hunder, som ikke kan forklares av mutasjonen som
er oppdaget, vil også få beskjed om dette.
Selv om det offisielle prosjektet (og finansieringen) går mot slutten, ønsker vi å bistå
klubben med det videre arbeidet. Det bør være mulig å finne både mutasjon som forårsaker de hittil «uforklarte» PRA-tilfellene, samt mutasjonen som forårsaker retinopati.
For at man på sikt skal nå disse målene er det viktig at sheltieeiere fortsetter å sende
inn blodprøver når det dukker opp nye PRA-tilfeller og mistanke om retinopati.
Vi har en fordel nå i forhold til i begynnelsen av prosjektet; - det at vi nå kan bruke den
nye PRA-testen som er utviklet til å karakterisere alle prøver som kommer inn. Det vil
gi en bedre diagnostikk og vil lette arbeidet med uforklarte PRA-tilfeller og retinopati.
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Rett over nyttår vil vi få statusen fra Veterinærhøgskolen, og sammen med de andre
kriteriene NKK har satt til klubbene, vil det bli sendt inn en total besvarelse til NKK
i januar 2015.
Vi oppfordrer oppdrettere og sheltieeiere til å gjøre en siste innsats. Vi må alle
være sammen om dette ansvaret. Linken til besvarelsene ligger på nssk.no, og
besvarelsene blir helt anonyme. Det er kun Veterinærhøgskolen som har kjennskap
til hundenavn og eiere.
På forhånd tusen takk, vi stoler på at alle blir med på denne dugnaden til rasens
beste.
Hilsen Avlsrådet.
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