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Late Onset PRA hos
Gammel Dansk Hønsehund
Det giver naturligvis altid anledning til bekymring, hvis en arvelig sygdom rammer
en bestemt race. Hos GDH har man grundet en seriøs indsats fået styr på PRA.
Nu er der nemlig udviklet en DNA-test, som kan afsløre om det pågældende individ
er bærer af mutationsgenet, og det er godt for racen, hvis det gribes rigtigt an i
avlsarbejdet.

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
på Københavns universitet har i samarbejde
med Klubben for Gamle Danske Hønsehunde udviklet en DNA-test for øjensygdommen PRA hos Gammel Dansk Hønsehund (GDH).

Spekulationer omkring testen
PRA-testen for GDH er allerede taget i
brug. Flere hunde er blevet testet, og sikke
et virvar af følelser, spekulationer og ængstelse det har medført! De f este vil gerne
have testet deres hunde. En hundeejer med
en fremragende jagthund, og et smukt eks-

teriør, ser sin drøm om avl måske smuldre
for næsen af sig med DNA resultatet i
hånden.
Andre hundeejere kigger skævt til ham og
tænker: - Godt min hund ikke er efter hans
hund! Mange er hurtige til at dømme de
hunde, der kommer ud med andet resultat

En hvalp med mutationsgenet for PRA vil kunne få et
langt og godt hundeliv inden PRA generer den.
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end ’fri’. Få skriger af glæde over, at deres
hund er ’fri’ og føler, at hele verdenen
ligger i deres hænder. Andre igen tør slet
ikke få deres hund testet, for hvad nu hvis...
Ingen er selvfølgelig interesseret i at avle
syge hunde, og ingen er interesseret i at få
dette prædikat på sig! Vi vil alle gerne gøre,
hvad der er bedst for racen!
Avlsrådet beroliger
Til de bekymrede ejere siger Avlsrådet
for Gamle Danske Hønsehunde, at det er
meget, meget vigtigt, at vi beholder begge
ben på jorden og ikke går i panik! Vi skal
lige holde fast i, hvad det egentlig er for en
sygdom: - Hvad betyder det for din hund,
hvis det viser sig, at den har PRA, og hvad
betyder det for avlen.
Hvad er PRA?
PRA står for „Progressiv Retina Atrofi“
altså direkte oversat -fremadskridende svind
af de lysfølsomme celler i øjets nethinde
1)
. PRA er en arvelig sygdom, der ses hos
stort set alle de stående jagthunderacer 2).
PRA findes i forskellige former, dvs. at det
er forskellige genetiske mutationer, der forårsager sygdommen, hos de enkelte racer.
Derfor kan en DNA-test, der er udviklet
til en race, ikke nødvendigvis bruges til en
anden race. Dette har bl.a. været tilfældet i
forhold til den form for PRA, der findes hos
GDH.
Hos GDH har sygdommen indtil nu først
kunne påvises vha. øjenlysning - omkring
fem-syv års alderen. Deraf kommer betegnelsen ”Late Onset PRA”. ”Late Onset”
betyder – forsinket 3). Det vil komme til udtryk ved, at hunden i en sen alder vil blive
ked af at komme ud, når det er mørkt, og de
vil først bliver helt blinde omkring 10 års
alderen. Man vil dog kunne se variationer
på alderen, hos de forskellige hunde.
Nogle blinde hunde kan fungere fint i
vante omgivelser. Man vil nemt kunne
forveksle det med almindelige alderdomsskavanker.
PRA blev diagnosticeret blandt GDH
første gang i 1992 4). Det formodes dog, at

Tværsnit af øje. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

PRA har været i racen i langt flere år. PRA
er nemlig spredt over stort set hele linjen i
GDH, og sygdommen snyder lidt, fordi den
kommer til udtryk i så sen en alder, at man
ofte slet ikke har opdaget, at hunden har
været syg.
Men hvor almindelig er PRA hos andre
af vore stående jagthunderacer? Dyrlæge,
PhD, Lektor Peter Karlskov-Mortensen
(ham der har udviklet testen for GDH)
siger: - PRA findes hos mange racer og
skyldes mange forskellige mutationer og
tilføjer: - Nogle gange er det den samme
mutation, der giver sygdommen i flere race,
andre gange findes der flere forskellige
mutationer inden for en enkelt race. - Det er
svært at få et præcist overblik, og helt ærligt
tror jeg ikke, der er nogen, der har det.
Peter Karlskov Mortensen forklarer dog,
at der stadig er mange mutationer, der giver
PRA, som vi ikke har fundet endnu, men
at den mutation, man fandt i GDH, er den
samme, som den man har fundet i Gordon
Setter og Irsk Setter. PRA typen kalder man
for RCD4 (Rod-Cone Disease type 4).

Normal nethinde. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

Arvelige sygdomme tages alvorligt
Da GDH er en lille race, er man nødt til at
være ekstra opmærksomme på, at arvelige
Nethinde med PRA. Venligst udlånt af Peter KarlskovMortensen.

Hvad betyder PRA for hunden

PRA status

Altså hunden

Hvilket betyder

I avl

AFFICERET
Homozygot PRA

- har arvet PRA-mutationen
fra både mor og far:
PRA + PRA
- har arvet PRA-mutationen
fra den ene af forældrene og
et ”FRI” gen fra den anden:
FRI + PRA.
- har arvet FRI genet fra
både mor og far:
FRI + FRI

- at hunden vil blive
blind omkring 10 års
alderen
- at hunden aldrig vil
blive blind pga. PRA

- vil hunden altid give et
PRA mutationsgen
videre i avl
- vil hunden videregive
enten et FRI gen eller et
PRA-mutationsgen i avl

- at hunden aldrig vil
blive blind pga. PRA

- vil altid give et FRIgen videre i avl

BÆRER
Heterozygot PRA

FRI
Homozygot FRI
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sygdomme ikke spreder sig for meget.
Derfor tager Klubben for Gamle Danske
Hønsehunde arvelige sygdomme alvorligt
og vil gøre, hvad der kan gøres, for at få de
rigtige værktøjer til at støtte avlen. Derfor
indgik klubben i et samarbejde med Instituttet for Veterinær- og Husdyrvidenskab om
at udvikle en DNA test for PRA.
Samtidig arrangerede klubbens avlsråd
en fælles øjenlysning i forbindelse med
FJD udstillingen i Vissenbjerg 2016. Både
for at specialister i øjensygdomme, kan få
en større viden omkring GDH’s øjne, men
også for få et overblik af omfanget af PRA
i racen. 42 hunde blev øjenlyst, og ingen
viste PRA i udbrud på dette tidspunkt
Mutationen blev fundet
Peter Karlskov-Mortensen, har arbejdet
intenst på sagen. Med hjælp fra avlsrådet og
donerede hunde med påvist PRA (via øjenlysning) gik han i gang med at finde nålen
i høstakken i det voldsomt store genmateriale. Peter Karlskov og hans laboranters arbejde bar til sidst frugt, og genmutationen,
der er årsag til PRA hos GDH, blev fundet!
Genet for PRA-mutation ligger begravet i
ét bestemt kromosom, som altid findes i par.
Man arver det ene kromosom fra sin mor og
det andet fra sin far. PRA er recessiv nedarvet 3,4,5,6), hvilket betyder, at mutationen skal
være i kromosomet, både fra moderen og
fra faderen, før hunden vil kunne udvikle
øjensygdommen PRA i en sen alder.

Hvordan griber man det så an?
Glæden over det videnskabelige gennembrud er stor, men hvad gør man nu fremover? I forbindelse med klubbens generalforsamling var Peter Karlskov-Mortensen
inviteret til at holde et foredrag om PRA
og gøre tilhørerne klogere på sygdommen.
Han fortalte på en meget lærerig måde om
sygdommen og om arvegangen i PRA.
Hans powerpoint præsentation kan hentes
på GDH.dk under login.
Den nemme løsning på problemet vil være
kun at avle ”bærer” med ”fri” hunde, så
man relativt hurtigt vil kunne komme af
med PRA. Men er det nu klogt med sådan
en lille race? Der er ikke ret mange GDH’er
i hele verdenen, vi har ikke uanede antal
hunde at vælge imellem, og vil man så ikke
få problemer med indavl? Derfor er det
ekstremt vigtigt, at man ikke bare vælger
den umiddelbare nemme løsning.
Man er nødt til at tænke langsigtet. Avlsrådet anbefaler derfor, at man lige holder
begge ben på jorden og læser symptomerne
for PRA igen. En afficeret, hund med PRA
er stadig en god hund. Den kan stadig blive
en fantastisk jagthund og en fantastisk familiehund, og den vil stadig kunne have et
dejligt liv. Og den vil også kunne have gode
egenskaber, der er vigtige at give videre i
avlen.
PRA er ikke noget, der gør ondt på hunden, og symptomerne på sygdommen er
noget, der indtil nu ofte er blevet forvekslet
med almindelige alderdomsskavanker.

René Hansen i avlsrådet siger, at for at
undgå PRA, må man ikke gå på kompromis
på indavl, HD, og andre vigtige egenskaber, for så risikerer vi mere alvorlige ting
at kæmpe med på længere sigt. Derfor er
det vigtigt, at så mange hunde som muligt
kommer i avl. Også en afficeret hund, den
skal bare parres med en fri. - Vi skal være
klar over PRA-status på de hunde vi parrer,
tilføjer han.
Sådan vil udfaldet blive i avlen
● Parrer vi afficeret med afficeret, vil
alle hvalpene blive afficeret
● Parrer vi afficeret med bærer, vil 50
% af hvalpene blive afficeret, 50 %
blive bærer
● Parrer vi en afficeret med en fri vil alle
hvalpene blive bærere
● Parrer vi bærer med bærer, vil 25 % af
hvalpene blive fri, 50 % blive bærere
og 25 % vil blive afficeret
● Parrer vi en bærer med fri, vil 50 % af
hvalpene blive bærere og 50 % blive fri
● Parrer vi en fri med en fri, vil alle hvalpene blive fri 6)
I skrivende stund er der på Hundeweb 51
Gammel Danske Hønsehunde registreret
med deres PRA status. Her er 84% er bærer,
10% er fri og 6 % er afficeret. Her ses det
tydeligt at, der hurtigt vil blive en skævvridning i avlen, hvis man kun parrer bærer
med fri. Man bliver nødt til at blande hele
puljen med hinanden, bare man gør det med
omtanke.

En hund uden PRA og en hund med PRA har lige gode chancer for at blive en fremragende jagthund. Foto: Annette Laursen.
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At parre bærer med bærer
Man bliver altså nødt til at parre bærer med bærer, hvor 25 % af
hvalpene måske vil blive afficeret. Nogle avlere vil være bange
for at lave sådan en kombination for: - Kan vi nu komme af med
hvalpene? - Er der nogen, der vil købe en hvalp, der er afficeret eller
mulig afficeret? Og ja det er der! Som sagt en afficeret hund kan du
stadig bruge på jagt, du kan stadig gå på markprøve med den, du kan
stadig tage på udstilling med den, og du kan stadig bruge den til avl.
Den vil måske endda være fra en kombination, der bortset fra PRA
vil være yderst spændende og dermed yderst interessant, at få videre
i avl.
Den eneste hurdle, der vil være, er, at den tidligere end andre hunde
vil få nogle alderdomsskavanker i form af, at den bliver natteblind
og til sidst blind. Jo flere, der avler bærer med bærer, jo flere hunde
med status ”fri” kommer der ud til den samlede puljen. Dermed vil
der være flere ”fri”, der kan bruges til at opbløde en afficeret i avl.
Alle avlshunde skal testes
Selvom PRA hos GDH ikke er en alvorlig sygdom, så går vi naturligvis efter, at alle GDH’er vil bevare deres syn hele livet. Derfor er
det vigtigt at få et overblik og dermed kontrol over sygdommen.
Det er nu et krav, at alle hunde, der skal indgå i avl, bliver testet
for PRA og får resultatet registreret på Hundeweb. Avlere bør sprede
avlen, så meget som muligt. Dermed vil det være fordelagtigt, at så
mange hunde, som muligt er testet, når man som avler skal vælge en
hanhund til sin tæve.
Det var også grunden til, at klubben valgte at tilbyde gratis
blodprøvetagning i forbindelse med FJD-udstillingen i Vissenbjerg
juni 2017. Dyrlæge og øjenspecialist Susanne Kaarsholm, der også
var med til at øjenlyse sidste år, valgte at afsætte en søndag til, at
tage blodprøver. Hun sagde, at det var rigtig flot af klubben at lave
sådanne arrangementer for racen, og at det er noget, andre klubber
kunne lære noget af. Derudover synes hun, at det var meget imponerende, at så mange medlemmer støtter op om sådanne arrangementer! Mange valgte at benytte sig af muligheden.
36 hunde fik taget en blodprøve. Så nu er der masser af arbejde til
laboranterne på Instituttet for Veterinær- og Husdyrvidenskab KU.
Og flere hunde vil dermed blive med kendt PRA status. Det er en
god start.
Hvis du mangler at få taget blodprøve på din hund, så læs vejledningen på GDH.DK under AVL. Og kontakt endelig avlsrådet, hvis
du har yderlige spørgsmål angående PRA
Kildehenvisninger:
1) http://dsvo.dk/projects/pra/
2) http://www.dogbreedhealth.com/hungarian-vizsla/
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http://www.dogbreedhealth.com/irish-setter/
http://www.dogbreedhealth.com/gordon-setter/
http://www.dogbreedhealth.com/pointer/
http://www.dogbreedhealth.com/weimaraner/
http://www.yourpurebredpuppy.com/health/germanwirehaired
pointers.html
https://eurovetgene.com/en/test-list/canine
3) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.13652052.2012.02379.x/full
https://gordonsetterexpert.org/2015/01/30/late-onset-rcd-4-pra-in-gordon-setters/
http://www.ofa.org/dnatesting/rcd4.html
4) Dyrlæge, PhD, Lektor Peter Karlskov Mortensen, Veterinær- og
Husdyrvidenskab, Københavns universitet via præsentation på
GDH generalforsamlingen
5) http://www.optigen.com/opt9_test_prcd_pra.html
6) Biokemi og molekylærbiologi, J. Bremer og Genetik Grundbog,
Annette B Sørensen, Henrik Falkenberg, Peder K Gasbjerg, Gunner S Jensen

POINTER DUMMY

BLUNDSTONE

JUNIORDUMMY

NÆRSØGSDUMMY

MARKERINGSDUMMY

BOLDDUMMY

SPEDDYDUMMY

HÅNDKLÆDE

SKINDDUMMY

DUMMYTASKE

DUMMYVEST

PINS

FLØJTE

͞E<Θ͟ŬŽƉ

RABAT VED KØB AF FLERE VARER

WĊŇĞƌĞĂĨǀŽƌĞƐǀĂƌĞƌĞƌĚĞƌϮƉƌŝƐĞƌ͕ĞŶϭƐƚǇŬƐŽŐĞŶϭϬƐƚǇŬƐƉƌŝƐ͘
<ƆďϭϬĞůůĞƌŇĞƌĞǀĂƌĞƌͲƐƉĂƌŽƉƟůϭϱй
25
Kronborgvej 3 - 8381 Tilst - 87 45 09 02

