We have been informed that the LABOKLIN Laboratory offers a Progressive Retinal Atrophy (PRA)
test for Shetland Sheepdogs – so-called canine genetic testing.
The Norwegian Shetland Sheepdog Club and the PRA project / PRA research at the Norwegian School
of Veterinary Science DO NOT collaborate with this laboratory. There will always be laboratories that
search the internet for information they can use to create a test, although they have not gained any
results themselves by their own research. In these cases the laboratory routinely offers a genetic test
by asking for a blood sample.
Unfortunately, the test will be completed without the same detailed knowledge as the research team
that originally found the mutation, and one cannot expect that the test result from another
laboratory will give a correct answer.
Please be patient. The Norwegian test for the PRA mutation, based on the research conducted at the
Norwegian School of Veterinary Science and their results, will soon be available, and is the only
reliable test we can recommend.

Vi har blitt gjort oppmerksom på at et laboratorium ved navn LABOKLIN har gått ut med info om en
PRA-test på Shetland Sheepdog.
Norsk Shetland Sheepdog Klubb og PRA-prosjektet / PRA-forskningen SAMARBEIDER IKKE med dette
laboratoriet.
Det finnes laboratorier i hele verden som sømfarer nettet etter litteratur som kan brukes for å sette
opp tester, selv om de selv ikke har kommet frem til et resultat etter egen forskning.
Det blir i slike tilfeller tilbudt en test ved å sende inn blodprøver. Da slike tester ikke blir gjennomført
med den detaljkunnskap som det forskerteamet som har funnet mutasjonen, kan man ikke forvente
at testen gir et riktig resultat.
Testen for PRA-mutasjonen som det norske forskerteamet på Norges Veterinærhøgskole kommer
med ganske snart, er den testen vi kan anbefale og som man kan stole på.
Vær tålmodig, testen kommer snart.
Dette til informasjon.

