Viktig melding fra raserådet for basset hound
Da det er oppdaget flere tilfeller av Lafora disease (en type arvelig epilepsi) på basset
hound, også i den norske og svenske stammen, velger raserådet å komme med følgende
anbefaling: Alle avlshunder som ikke har erklært frie foreldre, bes testes for Lafora og
POAG.
Raserådet har endret standpunkt hva gjelder POAG (primary open angle glaucoma).
Pga en økende tendens hos basset hound har flere land innført testing. Raserådet
anbefaler også testing av norska avlshunder.
Begge testene (blodprøve) gjøres hos veterinær og kan sendes til Laboklin laboratorie.

POAG
når testsvarene foreligger vil du enten få
N/N (fri)
N/POAG (bærer)
POAG/POAG (affected)

Lafora
når testsvarene foreligger vil du enten få
N/N (Fri)
N/Laf (Bærer)
Laf/Laf(affected)
Selv om hunden virker helt frisk vil den høyst sannsynlig utvikle symptomer på
Lafora desease (epilepsi) og/eller POAG dersom svaret på testen er AFFECTED.
Dersom det viser seg at en testet hund har Lafora og/eller POAG, bør søsken i
samme kull testes om de skal benyttes i avl.
Begge foreldrene til en affected hund, er minst bærer.
Skulle det vise seg at begge eller en av foreldrene har LAFORA eller POAG, bør alle
avkom etter disse hundene testes, for å unngå videre spredning av sykdommen og
eventuelt komme i gang med behandling av syke hunder dersom det trengs.
Raserådet anbefaler på det sterkeste å ikke benytte hunder med påvist (affected)
lafora i videre avl da de med sikkerhet sprer sykdomsgenet til alle sine (100%)
avkom.
Dersom din hund skulle være bærer (N/laf), kan hunden fortsatt benyttes i avl, men da skal
partneren du benytter være testet fri (N/N) for lafora. Det samme gjelder for POAG.
Lafora
Laforas sykdom er en arvelig, sent debuterende, progressiv myoklonisk epilepsi. Myoklonus
(rykking) er et trekk ved sykdommen, og dette kan typisk induseres av blinkende lys,
plutselige lyder og bevegelser (spesielt nær hundens hode). Generaliserte eller komplekse
partielle anfall kan sees hos noen hunder. Sykdommen utvikler seg sakte over mange år og
etter hvert oppstår andre nevrologiske defekter som ataksi, blindhet og demens. Laforas
sykdom kan oppstå spontant i alle raser, men dverg dachshund, basset hound og beagle er
disponert. Vanligvis forekommer de første tegnene hos dyr over 5 år (vanligvis over 7 år),
og begge kjønn kan affiseres.
Et kjennetegn ved denne sykdommen er myoklonus (klinisk tegn på en plutselig
sammentrekning av en muskelgruppe), karakterisert ved rask gysing/rykking i hodet
bakover. Myoklonus oppstår spontant og som respons på støy, flimrende lys (inkludert TV)
og plutselige bevegelser i synsfeltet.

POAG
Primær åpenvinklet glaukom (basset hound-type) er en arvelig tilstand i øyet som påvirker
hunden. Affiserte hunder har for høyt trykk i øyet som resulterer i forstørret øyeeple og
smerter som reagerer lite på behandling. Tegn på smerte i øyet inkluderer overdreven
blinking, tårer og rødhet. Hvis det ikke behandles, fører det økte trykket til svulmende øyne,
skade på synsnerven og gradvis tap av syn. Genetisk testing av ADAMTS17-genet vil
pålitelig avgjøre om en hund er en genetisk bærer av primær åpenvinkelglaukom (basset
hound-type). Primært åpenvinklet glaukom (basset hound-type) arves på en autosomal
recessiv måte hos hunder, noe som betyr at de må motta to kopier av det muterte genet (en
fra hver forelder) for å utvikle sykdommen. Generelt har ikke bærere sykdomstrekk, men når
de parres med en annen bærer av samme mutasjon, er det en risiko for å få affiserte valper.
Hver valp som er født til denne paringen har 25 % sjanse for å arve sykdommen og 50 %
sjanse for å arve en kopi og være bærer av ADAMTS17-genmutasjonen. Pålitelig genetisk
testing er viktig for å bestemme avlspraksis. Fordi symptomene kanskje ikke vises før i
voksen alder, bør genetisk testing utføres før avl. For å eliminere denne mutasjonen fra
avlslinjer og for å minimere potensialet for å produsere berørte avkom, anbefales ikke avl av
kjente bærere til hverandre. Hunder som ikke er bærere av mutasjonen har ingen økt risiko
for å få affiserte valper.
Videre minner vi om at PMDS databasen til den nederlandske basset houndklubben ligger
åpen og ber dere benytte denne. Så langt det er mulig bør kombinasjoner som gir index
under 0,50 bestrebes. Trenger du/dere hjelp til å regne ut index for kull eller enkeltindivider,
ta kontakt med raserådet.
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