Uppdatering när det gäller Bolognese!
Ett fall av ögonsjukdomen PRA hos Bolognese har kommit till kännedom för
BBHC’s avelsråd och styrelse.
I kontakter med SKK efter nedanstående*( se längst ner vid *) information har
det framkommit, att det inte kan presenteras journalkopior eller protokoll som
styrker de italienska uppgifterna.
BBHC väljer självklart att följa SKK’s rekommendationer enligt nedan, samt att
den särskilda rekommendationen att även ögonlysa äldre hundar som tidigare
använts i avel står kvar.
Enligt veterinär Berit Wallin Håkansson så är symtomfria kullsyskon till en
drabbad PRA hund till ca 67 % anlagsbärare av sjukdomen.
Detta föranleder att vi alla hjälps åt och snarast ögonlyser våra avelsdjur,
unga som gamla och även rekommenderar våra valpköpare att göra detsamma.
Detta är nödvändigt för att vi inom en snar framtid skall kunna bedömma hur det
står till med vår ras.
Vi hoppas att alla är måna om rasens bästa och ställer upp på ovanstående
rekommendationer.
För frågor och information är ni välkomna att ringa.
Avelsråd

BBHS:s styrelse

Britt Skarhammar Tel. 042-296075
Laila Bergman
Tel. 044-247419
Kristina Nilsson
Tel. 0480-472158
Monica Embretsen Tel. 0271-21057

Gustaf Lange, Tel. 0485- 34013

*Den 3/2-2010 fick BBHC följande information från SKK:
”Nedan följer ett utdrag ur minnesanteckningar från möte i SKKs DNA-grupp, 2010-01-25.
Vänliga hälsningar
Helena Rosenberg
4) Retinopati – PRA liknande, bolognese
Informerade Helena Rosenberg om tik av rasen bolognese som fått diagnosen ”Retinopati –
PRA liknande”. Tiken är avliden men två resultat från obduktion av ögonen finns, ett från
Biovet och en second opinion från patolog i USA. Formuleringen från USA är att

förändringen ”kan men inte måste tyda på PRA”. Blodprov från hunden finns i SLUs biobank.
Tiken har en avkomma i Norge som där fått diagnosen PRA.
Rasklubben har skickat ut brev till samtliga uppfödare inom rasen med
avelsrekommendationer och önskemål om att fler hundar i rasen bör ögonlysas.
Vissa missförstånd har förelegat mellan rasklubb och SKK. DNA-gruppen fick ta del av
förtydligande via e-post från Helena Rosenberg till ordförande i rasklubben. Lennart Garmer,
tidigare ögonkonsult inom SKK, har framfört synpunkt på att blodprovet från tiken bör
analyseras avseende kända PRA-mutationer, då PRA inte tidigare finns beskrivet för rasen i
Norden. Djurägaren ger sitt tillstånd till att provet analyseras.
Rasklubben har fått kontaktuppgifter till Tomas Bergström och kontakt har tagits.
Tillägg 2001-01-28: Berit Wallin Håkansson har efter DNA-mötet fått följande information
från en italiensk kollega. Sjukdomen PRA är inte ny för rasen men den är heller inte kartlagd.
Kollegan har sett tre bolognese hundar med misstänkt PRA: ”One male 10 years old,
completely atrophic, blind; one male 6.5 years old, advanced atrophy, night blindness, may
see something in daylight; one female 12 years old, more advanced atrophy but still some
vision during the day”.
Diskuterade DNA-gruppen ärendet och konstaterade att det är värdefullt att få sådana här fall
utredda.
Avelsrekommendationerna som kan gälla tills vidare bör vara SKKs generella, dvs att en
drabbad hund, dess föräldradjur och den drabbade hundens eventuella avkommor ska tas ur
avel. Alla dessa antas vara kända anlagsbärare för sjukdom som nedärvs enkelt recessivt.
Släktingar till den drabbade hunden bör ögonlysas så att mer kunskap kan fås och så att en
uppföljning så småningom kan göras. De släktingar som i första hand bör ögonlysas är: den
misstänkta tikens båda föräldrar och tikens kullsyskon, alla hennes avkommor i olika
parningar plus hanen som är far till den norska valpen som fått PRA-diagnos. ”

