Progressiv retina atrofi (PRA)
Af dyrlæge Simon Vølund
Hvad er PRA hos hunde?
PRA er et fremadskridende svind i de lysfølsomme celler i øjets nethinde. Lidelsen er
arvelig og resulterer i hel eller delvis blindhed.
Hvad er symptomerne på PRA?
De første symptomer er begyndende natteblindhed, som viser sig ved, at din hund i svag
belysning eller i skumringen støder ind i ting. Du kan også opleve, at din hund begynder at
være utryg ved at være alene i mørke. Du kan ikke se forandringer på selve øjet tidligt i
forløbet, men senere er det ikke ualmindeligt, at hunden udvikler grå stær (uklarhed i
linsen). Lidelsen kan ramme hunde i alle aldre.
Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen PRA?
På det tidspunkt, hvor hunden begynder at vise symptomer på natteblindhed, kan
forandringerne i nethinden ses ved brug af specielt udstyr, der kan se helt ind i øjet. Man
kalder denne undersøgelse for "at lyse øjne". Din dyrlæge kan henvise dig til den
nærmeste specialist, som har dette udstyr og ekspertisen i at stille diagnosen.
Hvordan behandles PRA?
Man kan ikke behandle PRA. For at begrænse risikoen for at få en hund, der lider af PRA,
har flere specialklubber under Dansk Kennel Klub bestemt, at alle hunde, der skal indgå i
avlen, inden parring skal have "lyst øjne". Du kan få at vide, om din hund skal have "lyst
øjne" inden avl i Dansk Kennel Klubs racebeskrivelser.
Hvordan er fremtiden for din hund, hvis den har PRA?
De fleste hunde med PRA ender med at blive blinde. For den helt unge hvalp, der ikke har
erfaringer og dermed ikke har en udviklet hukommelse eller fornemmelse for de
omgivelser, den skal leve i, vil total blindhed være så hæmmende for god trivsel, at
dyrlægen vil anbefale at lade hvalpen aflive.
Den ældre og mere erfarne hund med en veludviklet hukommelse og høre- og lugtesans
kan i trygge og faste omgivelser sagtens trives som blind.
Hvorfor får hunde PRA?
PRA er en arveligt betinget sygdom.
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PRA - OLD ENGLISH SHEEPDOG
Der er kun fundet ganske få tilfælde af PRA hos racen – og endnu aldrig i Danmark.

