
18 V E T E R I N Ä R M E D I C I N

COLLIE EYE ANOMALY (CEA)
FÖRFATTARE: 

Måns Michanek
Leg veterinär, specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar, Evidensia 
Specialistdjursjukhuset Strömsholm

HANDLEDARE:

Nils Wallin-Håkansson
Leg. veterinär, specialistkompetens i hundens 
och kattens sjukdomar, diplomate ACVO, ECVO, 
Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm

Collie eye anomaly (CEA) är en ärftlig, medfödd ögonsjukdom som i huvudsak drabbar collieraser, men 
som förekommer även hos andra raser. Den genetiska bakgrunden är oklar. Korioretinal dysplasi (CRD) 
och kolobom är de två primära förändringarna vid CEA. Kolobom och sekundära lesioner kan ge upphov 
till synnedsättning, varför det finns ett intresse av att genom avelsarbete minimera prevalensen av dessa. 
Det finns ett gentest för CEA, men tillförlitligheten kan ifrågasättas. Det är fortfarande resultatet från 
ögonspeglingar som i huvudsak bör styra aveln, men i vissa raser kan gentest vara ett komplement för att 
utesluta bärare. Det är viktigt att individer ögonspeglas som valpar då CRD kan maskeras med åldern.

LITTERATURSTUDIE

I början av 50-talet såg Magrane kraterliknande förändring-
ar i synnerven hos sex collies (29). Efter hans upptäckt har 
omfattande forskning bedrivits och sjukdomen har visat sig 
förekomma hos andra raser. I dag används termen ”collie eye 
anomaly” (CEA) för sjukdomen, oavsett ras. Prevalensen är 
hög i flera raser och sjukdomen omfattas av SKK:s hälso-
program (47).

Denna litteraturstudie avses utgöra det skriftliga arbetet 
av författarens specialistutbildning i hundens och kattens 
sjukdomar. 

Ögats anatomi
För att förstå CEA behövs grundläggande kunskap om ögats 
normala anatomi (figur 1). CEA berör uvea, näthinna och 
synnervshuvud. 

Uvea består av iris, ciliarkropp och koroidea. Koroidea, 
den bakre delen av uvea, utgörs huvudsakligen av blodkärl 
och pigmenterad bindväv och har till uppgift att förse näthin-
nan med näring och syre (49).

Ögonbotten (fundus) består av en tapetal och en icke-ta-
petal del (figur 2). Tapetum lucidum är en del av koroidea 
som reflekterar tillbaka ljus som passerat näthinnan. Härig-
enom kan näthinnan stimuleras fler gånger av samma ljus. 
Tapetum lucidum ger en synlig reflektion vid oftalmoskopi, 
vilket kan vara till hjälp vid diagnostik av ögonsjukdomar. 

Förändringar vid CEA
CEA präglas av förändringar i ögonbotten (figur 3) och 
diagnosen ställs kliniskt medelst oftalmoskopi. Vid CEA 
förekommer bleka områden i fundus temporalt om syn-
nervshuvudet, kolobom, näthinneavlossning och intraokulär 
blödning (18,37,41,48,56). De bleka områdena i fundus 

benämns olika beroende 
på författare, men här 
används benämningen ko-
rioretinal dysplasi (CRD). 
Merlefärgade individer 
är mer svårdiagnostise-
rade avseende CRD på 
grund av avsaknad av 
kontrasterande pigment i 
det retinala pigmentepi-
telet (RPE) och koroidea 
(3,44). 

CRD och kolobom 
anses numera vara de enda 
primära förändringarna 
vid CEA med näthinneav-

Figur 1. Ögats normala anatomi (49). 

Figur 3. Schematisk illustration av de 
primära förändringarna vid CEA. Lateralt 
ses koroidala kärl mot skleras vita bak-
grund (korioretinal dysplasi - CRD) och i 
synnervshuvudet ses en krater (kolobom).
Modifierad efter (18).
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lossning och intraokulär blödning som sekundära lesioner 
(53). Andra delsymptom har föreslagits ingå i CEA, som 
skleral ektasi, näthinneveck, mikrooftalmi och förtätningar 
i kornea (40,41). I en artikel beskrivs också förändringar i 
glaskroppen (48). Även påtagligt vindlande kärl i retina har 
ansetts vara ett kriterium för CEA (1,8,14,21,55,56). I en av 
studierna sågs att när collies som hade påtagligt vindlande 
kärl som enda kliniska fynd parades med hundar med CRD 
och/eller kolobom fick samtliga avkommor CRD (55).  I en 
annan artikel hittades inga fall med enbart vindlande kärl 
utan andra tecken på CEA (2).
Hundar med kolobom, näthinneavlossning eller intraokulär 
blödning kan ha nedsatt syn, medan enbart CRD inte 
påverkar synen (36). Hos vissa hundar med kolobom har en 
kommunikation mellan vitreus och den subretinala spalten 
påvisats histologiskt (10,37), vilket anses förklara uppkom-
sten av näthinneavlossning. Varken kolobomen eller de 
korioretinala förändringarna tilltar med ökande ålder (18). 
CRD anses numera vara grunden för att ställa diagnosen 
CEA; alltså har samtliga affekterade hundar CRD (3). Up-
pgifter om hur stor andel av hundar med CEA som har kolo-
bom varierar mellan 13 och 72 % (3,5,7,8,15,21,43,50,53,56). 
För näthinneavlossning är motsvarande siffror 2,4-17 % 

(3,5,7,8,44,50,56) och för intraokulär blödning 0,5-3 % 
(3,7,50,56). 

Hos långhårig collie i Sverige har andelen hundar med 
CEA som har kolobom uppgivits till 13-17 % (50,53), näthin-
neavlossning 2,4 % (50) och intraokulär blödning 0,5 % (50). 

Det har gjorts en rad olika klassificeringar av CEA utifrån 
de oftalmologiska förändringarnas omfattning och lokalisa-
tion (14,15,40,41,54). I Sverige graderas CRD-förändringar 
som lindriga, måttliga eller kraftiga medan kolobom inte 
graderas (50). Det finns ingen formulerad definition av olika 
grader av CRD, men praxis hos ögonlysare i Sverige är att 
gradera CRD enligt följande: 

• Lindrig CRD – Små områden, ca 1-2 papilldiametrars 
storlek, som är rosa i färgen på grund av avsaknad av pigment 
och/eller tapetum.

• Måttlig CRD – Något större områden med mer omfattande 
uttunning av vävnad, så att vit sklera ses lysa igenom. Det 
koroidala kärlmönstret är i stort normalt. 

• Kraftig CRD – Ytterligare större områden med gravare 
förändringar som avsaknad av delar av koroidalbädden, ofta 

Figur 1. Ögats normala anatomi (49). 

Figur 2. Schematisk representation av en normal 
fundus olika lager. Centralt ses synnervshuvu-
det. Modifierad efter (45)
1. Sklera
2. Koroidea med pigment och kärl döljer sklera
3. Tapetum lucidum döljer delar av koroidea
4. Retinalt pigmentepitel (RPE) döljer tapetum 
(området över tapetum saknar pigment)
5. Neuroretina (genomskinlig) inklusive 
kärlmönster ligger över övriga lager. 

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Nils Wallin Håkansson ögonlyser 
en shetland sheepdogvalp.
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med stora missbildade kärl tydligt synliga mot vit sklera. 

Embryologi
Hos 30-36 dagar gamla CEA-drabbade foster har rosettli-
knande strukturer påvisats nära synnervshuvudet där ögats 
embryonala spalt sluts (23). 45 dagars foster hade näthinne-
veck och rosettbildningar i samma område. Då kunde också 
tidigast sklera och koroidea särskiljas histologiskt. Varken 
skleral eller koroidal dysplasi sågs hos embryon.

I en studie sågs det bakre segmentet vara dåligt pigment-
erat och uttunnat i CEA-drabbade ögon hos hundar mellan 
1 och 14 dagars ålder (42). Vidare sågs fördröjd formation av 
främre ögonkammaren samt rosettliknande strukturer vid 
synnervshuvudet. Utifrån resultaten drogs slutsatsen att 
tillståndet är medfött.

Go-normals
Bedford beskrev 1982 att vissa hundar med CRD som valp 
vid senare undersökningar föreföll ha normal fundus (3). 
Han benämnde dessa hundar ”go-normals”. Anledningen till 
fenomenet är att CRD-förändringarna maskeras när pig-
menteringen i ögonbotten utvecklas (3). Senare studier har 
visat att ca 70 % av långhåriga collies med CRD som valp har 
normalt fundusutseende som vuxna  (6,7). Motsvarande sif-
fra för shetland sheepdog är ca 50 % (6,25) En av studierna 
påvisade signifikant högre prevalens av CEA hos långhåriga 
collies undersökta vid sju till tolv veckors ålder (49 %), än 
hos de som undersöktes efter tolv veckors ålder (26 %) (7). 
Go-normal-fenomenet har även konstaterats hos australian 
shepherd (44).

Prevalens
Prevalensen av CEA hos drabbade raser presenteras i tabell 
1. Utöver studierna nedan finns, från USA och Kanada, en 
studie av 5885 långhåriga och 55 korthåriga collies där totalt 
90 % av hundarna hade CRD och 35 % kolobom (19).

Utöver raserna ovan har ett fall av CRD setts hos japansk 
hokkaidohund (31). Hunden var homozygot för NHEJ1-mu-
tationen (se genetik). Enstaka fall hos andra raser har 
beskrivits (26,33–36).

Genetik 
Den genetiska bakgrunden till CEA är omdiskuterad och 
ofullständigt utredd. I en studie parades en kliniskt normal 
dobermann pinscher (en ras där CEA inte setts) med en 
affekterad collie (56). Enligt författarna var resultaten inte 
signifikant avvikande från vad som  förväntats vid enkel 
autosomal recessiv nedärvning (tabell 2).

I tabell 3 och 4 listas resultaten från två studier vars 
resultat också visat överensstämmelse med enkel autosomal 
recessiv nedärvning (54,55).

I en artikel hade 99 % (n=102) av avkommorna till två 
drabbade föräldrar CEA, 49 % (n=94) när bara ena föräl-
dern var drabbad, och 35 % (n=60) när båda föräldrarna 
misstänktes vara heterozygota för CEA (16). Resultaten 
stämmer enligt författarna överens med vad som förvän-

tas vid enkel autosomal recessiv nedärvning. För kolobom 
stämde resultaten dock inte överens med enkel autosomal 
recessiv nedärvning, då två av 16 valpar vars båda föräldrar 
hade kolobom inte fick kolobom (förväntat resultat 100 %). 
När hundar med CRD parades med hundar med kolobom 
fick ca 77 % kolobom, vilket avviker från förväntande 50 % 
vid enkel autosomal recessiv nedärvning av kolobom. 

I en svensk studie av 8204 långhåriga collies sågs en sig-
nifikant skillnad mellan uppmätta resultat av parningar av 
hundar med CRD jämfört med förväntat vid enkel autosomal 
recessiv arvsgång (figur 4) (51). Vidare visades att kullstor-
leken är en valp mindre om en förälder har kolobom än om 
ingendera förälder har kolobom.

År 2003 publicerades att CRD nedärvs som ett autoso-
malt recessivt anlag lokaliserat på kromosom 37 (28). Senare 
preciserades detta till en deletion i NHEJ1-genen (34). En 
kommersiellt tillgänglig PCR-metod för att påvisa mutatio-
nen har utvecklats (13). 

I en dansk artikel undersöktes överensstämmelsen mellan 
CRD och resultat av gentest (tabell 5) (17). 

Förutsatt total överensstämmelse mellan homozygoti 

RAS LAND PREVALENS 
( %)

LÅNGHÅRIG COLLIE Australien (30) 66

Finland (26) 31

Nederländerna (46) 41*

Norge (7) 41

Schweiz (22,52) 31-40

Storbritannien (3,27) 64-70

Sverige (50,53) 55*-62

Tyskland (6,8) 23-W

Usa (14,15,40,43,55,56) 30-97

SHETLAND SHEEP-
DOG

Nederländerna (2,27) 48-81

Schweiz (52) 15

Storbritannien (3,24) 72-80

Sverige (25) 55

Tyskland (6) 20

KORTHÅRIG COLLIE Finland (26) 12

Schweiz (52) 8,9

Storbritannien (3) 65

BORDER COLLIE Norge (20) 1

Schweiz (52) 0,7

Storbritannien (4) 6

AUSTRIALIAN SHEP-
HERD

Australien (32) 4

Schweiz (52) 0,3

LANCASHIRE 
HEELER

Storbritannien (5) 14

Tabell 1. Prevalens av CEA hos drabbade raser i olika länder.  *Även ett 
fåtal korthåriga collies ingår i studien



21V E T E R I N Ä R M E D I C I N

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Tabell 2. Resultat av parning av affekterad collie med icke affekterad (normal) dobermann (56).  F1 = avkommor till affekterad collie och normal do-
bermann. *Förutsatt att förändringarna beror på enkel autosomal recessiv nedärvning. 

PARNING KULLAR AFFEKTERADE
ANTAL         %

FÖRVÄNTAD*
 %

ANTAL 
VALPAR

Affekterad collie x Normal dobermann 3 0 0 0 20

Normal F1 x  Normal F1 2 2 13 25 15

Normal F1  x  Affekterad collie 6 13 40 50 33

PARNING KULLAR AFFEKTERADE
ANTAL       %

FÖRVÄNTAD*
 %

TOTALT
ANTAL

Fenotypiskt affekterad  x Fenotypiskt affekterad 21 122 100 100  % 122

Fenotypiskt normal  x  Fenotypiskt affekterad 33 100 57 ≤ 50  % 174

Fenotypiskt normal  x  Fenotypiskt normal 7 10 21 ≤ 25  % 48

Fenotypiskt och genotypiskt normal x 
Fenotypiskt affekterad

3 0 0 0 26

Tabell 3. Resultat av olika parningar av långhårig collie (55).  *Förutsatt att förändringarna beror på enkel autosomal recessiv nedärvning. 

Tabell 4. Resultat av parning av fenotypiskt normala och affekterade hundar (54).
*Förutsatt att förändringarna beror på enkel autosomal recessiv nedärvning. 

PARNING KULLAR AFFEKTERADE
ANTAL       %

FÖRVÄNTAD*
 %

TOTALT
ANTAL

Fenotypiskt normal  x  Fenotypiskt normal 5 19 100 ≤ 25  % 26

Fenotypiskt normal  x  Fenotypiskt affekterad 59 49 57 50  % 120

Figur 4. Uppmätta resultat av givna parningar jämfört med de förväntade vid en enkel autosomal recessiv nedärvning (51). 
NOR = Normal, CRD = Korioretinal dysplasi, COL = Kolobom.
*signifikant skillnad
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för deletionen och CRD skulle ingen av de som klassat som 
friska vara ”del/del” och ingen av ”wt/wt” eller ”wt/del” 
skulle klassas som sjuk. Hos shetland sheepdog ses en god 
överensstämmelse, men hos långhårig collie är överensstäm-
melsen dålig. Samtliga shetland sheepdogs som klassats som 
affekterade, men som är ”wt/wt” eller ”wt/del” var blue merle 
som kan vara svårdbedömda. En nyligen publicerad norsk 
studie av 103 border collie-valpar visade överensstämmelse 
mellan gentest och klinisk sjukdom (20). En av valparna hade 
klinisk CEA och var den enda valpen som var homozygot 
för NHEJ1-mutationen. Brown et al kunde inte påvisa ett 
samband mellan optiskt nervkolobom och NHEJ1-mutation 
hos nova scotia duck tolling retriever (9).

En studie gör gällande att merlegenen bidrar till CEA (38). 
Dock har andra författare inte kunnat finna ett samband 
mellan pälsfärg och CEA (2,7,30,43,46). Ingen koppling till 
kön har heller setts (2,6,7,46,56). 

Avelsstrategier
Donovan och Wymans rekommendation var 1965 att inte 
avla på djur med kolobom eller värre förändringar (14). 
Roberts (1969) ansåg å andra sidan att drabbade individer, 
oavsett förändringarnas omfattning, bör uteslutas ur aveln 
(39). Den åsikten delades av andra författare (12). Donovan 
m.fl. hävdade dock att detta inte var praktiskt genomför-
bart med tanke på den höga prevalensen och risken för att 
avla fram andra icke önskvärda egenskaper om avelsbasen 
kraftigt minskas (15). En diskussion mellan flera författare 
utmynnande i följande rekommendation (11):
 
1.  Avla endast på friska individer. 
 Detta är att föredra om möjligt.

2. Para frisk individ med en som enbart har CRD. 
 Mindre önskvärt än 1.

3.  Para två lindrigt affekterade hundar. 
 Mindre önskvärt än 2. 

4. Hundar med förändringar som kan ge blindhet bör 
 exkluderas från avel.

Ett avelsprogram i USA på 70-talet där uppmaningen var 
att endast avla på friska individer  påstås ha minskat preval-
ensen från 97 % till 59 % över en treårsperiod, detta trots att 
1/3 av parningarna var mellan två CEA-drabbade individer 
(55).

SKK ger följande rekommendation för aveln i Sverige 
(47): 

”Hund med colobom, näthinneavlossning eller blödning i ögat 
som följd av CEA ska inte användas i avel.

Avel på hundar med CRD bör begränsas till hundar med 
mindre omfattande förändringar. Hundar med kraftig CRD ska 
inte användas i avel. Rasspecifika rekommendationer kan dock 
förekomma där hänsyn tagits till rådande situation inom rasen.

Man bör inte para två hundar som har CEA med varandra. 
En stor förändring väger mer negativt för en avelshund än en 
liten. Inskränkningarna bör ta hänsyn till övrig sjuklighet i 
rasen och till rasens funktion.”

I en svensk studie som jämförde prevalensen av CRD och 
kolobom från 1989-1990 med prevalensen 1996-1997 sågs 
en signifikant ökning av prevalensen CRD från 54 % till 68 
% (50). Under den förra perioden var rekommendationen att 
inte avla på CRD-drabbade individer, medan det i den senare 
var accepterat att avla på hundar med CRD. Prevalensen 
kolobom hos individerna med CRD gick från 15,2 % till 12,4 % 
under samma tidsperiod; skillnaden var dock inte statistiskt 
signifikant (p=0.06). Liknande resultat har publicerats i Fin-
land rörande långhåriga collies födda 1988-1991 eller 1994-
1997. En ökad förekomst av CEA och CRD, men en minskning 
av förekomsten av kolobom sågs (26). 

 
Diskussion - Embryologi 
Olika teorier har lagts fram till den embryologiska bakgrun-
den till CEA. Vissa anser att orsaken är en störning i ögats 
mesodermala utveckling (37,42). Det har även föreslagits att 
en ärftlig faktor som påverkar pigmentering också påverkar 
differentieringen av neuroektoderm och mesoderm (41). An-
dra diskuterar onormal differentiering i RPE (23). Samma 
författarare menar att rosetterna hos embryon kan bero på 
en dilatation eller felaktig slutning av lumen i ögonblåsan.  
Rosetterna skulle kunna utvecklas till kolobom. 

Normal fundus på en valp. Fundus på en valp med CEA.
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Optimal ålder för undersökning
Siffrorna för optimal ålder för undersökning varierar mellan 
5 och 10 veckors ålder (3,15,21,25,54). Efter 10 veckors ålder 
kan affekterade hundar förefalla normala (se go-normals) (25). 
Frekvensen av CEA ökar om en förälder endast har friats från 
CEA som vuxen jämfört med om båda föräldrarna har friats 
som valp (25), vilket belyser vikten av att ögonspegla valpar. 

Prevalens
Olika studier anger olika prevalens för CEA. Studierna 
rör olika populationer, varför en skillnad i prevalens kan 
förväntas, men det kan även delvis bero på olika sätt att klas-
sificera sjukdomen. Ibland har vindlande kärl använts som 
kriterium (30), vilket ger en falskt hög prevalens. I en studie 
har undersökningar från såväl ögonspecialister som allmän-
praktiker ingått (6), vilket kan påverka resultaten. Eftersom 
diagnosen CEA ställs genom en subjektiv, okulär bedömn-
ing, torde det också vara rimligt att olika undersökare kan 
göra olika bedömningar. Antalet undersökta hundar varierar 
i de olika studierna, vilket gör att säkerheten i beräknad 
prevalens skiljer.

Majoriteten av studierna från USA redovisar en preval-
ens mellan 70 och 97 % (14,15,43,55,56). I en av artiklarna 
uppskattas dock att prevalensen är betydligt lägre – ca 30 % 
(40). 

Ungefär 300 hundar undersöktes och det framgår inte hur 
gamla de var. Go-normals kan ha förekommit och i sådana 
fall åtminstone delvis förklara skillnaden jämfört med andra 
studier. Alternativt hade just den undersökta populationen 
en lägre prevalens än övriga.  

Genetik
Flera författare hävdar att deras resultat stödjer att CEA 
nedärvs genom en enkel autosomalt recessiv gen (54–56). 
I en av artiklarna anges att resultaten inte skiljer sig sig-
nifikant mot förväntat vid en enkel autosomal recessiv 
nedärvning, men i studien ingår få individer (56). 

I en annan studie hade  95 % av avkommorna till två drab-
bade individer CRD, men 100  % hade CEA (55). I studien 
var påtagligt vindlande kärl också ett kriterium för CEA, 
vilket inte längre anses vara fallet. Det innebär att möjligen 
endast 95 % av hundarna hade CEA, vilket inte stämmer 
med enkel autosomal recessiv nedärvning. Det framgår dock 
inte om alla hundar undersöktes som valpar; diskrepansen 
skulle kunna förklaras av go-normal-fenomenet. 

En stor svensk studie ger belägg för att CEA inte orsakas 
av en enkel autosomal recessiv gen (figur 4) (51). Att inte 100 
% av avkommorna till två sjuka föräldrar ses ha CEA skulle 
kunna bero på att förändringarna hos valparna varit så 
små att de inte upptäckts, alternativt att go-normals före-
kommit. Däremot ska inte 43 % av avkommorna till friska 
föräldrar kunna få CEA om sjukdomen orsakas av en enkel 
autosmal recessiv nedärvning, då förväntat utfall är maxi-
malt 25 %. Resultaten är inte kompatibla med enkel recessiv 
nedärvning utan författarna anser polygen nedärvning vara 
mer sannolik.  I en annan artikel av samma författare sågs 

en signifikant ökning av CRD-prevalensen under en 8-år-
speriod medan förekomsten av kolobom snarare minskade 
(denna skillnad var dock inte signifikant, p 0,06) (50). Detta 
talar mot att endast ett anlag är inblandat. Enligt en nyligen 
publicerad studie är korrelationen mellan nuvarande gentest 
och klinisk sjukdom hos långhårig collie dålig (17). Detta 
talar också mot att den föreslagna genen är hela sanningen 
bakom sjukdomen. Alternativt kan testet i själva verket vara 
ett markörtest, det vill säga att det identifierar en gen som är 
närliggande genen för CRD. 

I en artikel redovisades en stam av shetland sheepdog där 
rasens utseende från 1930-talet hade bevarats. Hos dessa 
hundar sågs inga tecken på CEA (2). Det är möjligt att mod-
ern rasstandard (mindre huvud, stop och ögon) selekterat 
fram individer med CEA.

Avelsstrategier
Att det trots SKK:s avelsprogram i Sverige gått mot en ökad 
förekomst av CEA (50) kan förefalla vara ett misslyckande. 
Syftet med avelsstrategin är dock inte att utrota sjukdo-
men, utan att sänka prevalensen av de förändringar som 
ger upphov till kliniska symptom, kolobom och näthinneav-
lossning, utan att drastiskt minska avelsbasen.

Värdet av ett gentest för CEA kan ifrågasättas. Om målet 
vore att utrota sjukdomen skulle ett gentest vara av stort 
värde. Detta förutsatt att genförändringen som hittats (28) 
är ensamt ansvarig för CEA, vilket vissa studier talar emot 
(17,50,51). Med nuvarande avelsstrategi borde nyttan av ett 
gentest hos raser med redan hög prevalens vara begränsad. 
Hos raser med låg prevalens och god korrelation mellan 
gentest och klinisk sjukdom, som border collie (20), kan ett 
gentest vara till hjälp för att utesluta bärare ur aveln.  Något 
som torde vara till stor nytta, oavsett ras, är om riskfaktorer 
för kolobom kunde identifieras.  

Slutsats
CEA är en vanligt förekommande ögonsjukdom, framförallt 
hos långhårig collie och shetland sheepdog. Sjukdomen har 
föreslagits bero på enkel recessiv nedärvning, men senare 
studier visar att en polygen nedärvning är mer sannolik. 
Prevalensen för CEA i Sverige är fortsatt hög trots om-
fattande avelsarbete, men trenden är en lägre förekomst av 
de kliniskt relevanta förändringarna. Det finns ett gentest, 
men då tillförlitligheten kan ifrågasättas bör aveln fortsatt 
i huvudsak styras av resultat från ögonspeglingar av valpar. 
Genom ögonspeglingar kan även andra ärftliga sjukdomar, 
som annars riskerar att få stor utbredning, upptäckas i tid. 
Hos raser med låg prevalens och god korrelation mellan 
gentest och klinisk sjukdom kan nuvarande gentest vara ett 
komplement för att utesluta bärare ur aveln. 
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