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Basenjeille on  saatavilla geenitesti PRA-BJ1 muodon kantajuuden selvittämiseksi

OFA:lla (Orthopedic Foundation of Animals) on nyt tarjolla suora geenitesti, joka erottelee
tutkittavat yksilöt terveiksi, kantajiksi tai sairaiksi, yhden basenjeilla esiintyvän PRA muodon,
PRA-BJ1, suhteen. Testi tehdään poskisolunäytteistä ja näytteen genotyypitys PCR-
menetelmällä, samalla tavalla kuin Fanconin oireyhtymän testaus.

Testausta varten OFA:lle on toimitettava uudet näytteet. Jos uutta näytettä ei voida ottaa (koira
on menehtynyt), saattaa olla mahdollista, että testaukseen voidaan käyttää aiemmin OFA:lle
lähetettyä näytettä. Testipakkaukset ovat tilattavissa OFA:n nettisivuilta ja hinnaltaan ne ovat
65 dollaria.

Jalostussuositukset PRA-BJ1 muodon suhteen ovat samanlaiset kuin Fanconin oireyhtymässä.

Hyväksyttävät yhdistelmät ovat:
terve x terve
terve x kantaja
terve x sairas

Ei suositeltavat yhdistelmät ovat:
kantaja x kantaja
sairas x kantaja
sairas x sairas

Tohtori Johnsonin tutkimuksen perusteella havaittiin, että  basenjilla esiintyy PRA:sta useampia
eri muotoja. PRA-BJ1 muoto oli sairauden aiheuttajana noin 50%:lla PRA:han sairastuneista
yksilöistä tutkituista näytteistä. Tästä syystä on otettava huomioon, että PRA-BJ1 muodon osalta
testitulos terve ei tarkoita sitä, että yksilö olisi kuitenkaan täysin puhdas PRAsta.

Lisätietoa geenitestistä löytyy OFA:n internetsivuilta
http://www.offa.org/dnatesting/basenjipra.html

*PRA = Progressive Retinal Atropyhy = Etenevä verkkokalvon surkastuminen
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New PRA Test
A DNA test for one form of PRA in Basenjis is now being offered by the OFA.

The Basenji Club of America is very happy to announce that Dr. Johnson is now offering a DNA
test for progressive retinal atrophy (PRA) in basenjis through the Orthopedic Foundation for
Animals (OFA) ! This test will identify individual dogs as clear, carrier, or affected for one form
of PRA in basenjis, being referred to as PRA-BJ1. This test will be a cheek swab test, and the
genotyping will be done by PCR, like the current Fanconi test. New samples will need to be
submitted to OFA for this test. It may be possible to obtain results from existing samples if the
dog is deceased. These test kits can be ordered at the OFA website soon. This is a direct DNA
test for the disease-causing mutation. The price for this test will be $65.

The breeding recommendations for this form of PRA are the same as those for Fanconi
syndrome:

Acceptable breedings: clear x clear, clear x carrier, clear x affected

Breedings not recommended: carrier x carrier, affected x carrier, affected x affected

Look for an FAQ about this test on the BCOA website soon.

It is clear from Dr. Johnson's research that there is more than one form of PRA in basenjis.
Because of this, testing clear for this particular form of PRA does not indicate that any individual
dog is clear for PRA. Dr. Johnson found this mutation to be responsible for approximately 50% of
the PRA in affected basenjis that he sampled.

https://www.basenji.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=459
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