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HORNHINNESÅR OG ANDRE ARVELIGE
ØYELIDELSER HOS BOXER
• Øyets anatomi
• Øyelokk
• Distichiasis (Ekstra øyehår)
• Entropion/ectropion
• Manglende tårepunkt
• Hornhinnesår
• Katarakt (Grå stær)
• Plutselig oppstått blindhet
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ØYETS ANATOMI
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SYNSBANENE
• Hornhinnen
• Linsen
• Glasslegemet
• Netthinnen
• Synsnervene
• Hjernebarken
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LINSEN
• Linsen vokser hele livet
• Omkretsen på linsen endres lite
• Består av kjerne, bark og kapsel
• Innholdet i linsen er ukjent for kroppens
immunforsvar
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ØYELYSING
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ØYELYSING
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ØYELYSING
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Avlsanbefalinger:
•

http://www.vetnett.no

•

Norge følger ECVO/ESVOs anbefalinger

I forbindelse med øyelysing husk:

•

Stamtavle

•

Skjema fra tidligere øyelysing

•

ID-merking
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ØYERLYSERSKJEMA
•

Dersom  fri  “under  streken”:  regnes  ikke  
som arvelig

•

N.B: affisert av (linje 3) –sykdommen er
ny og panelmedlemmet mener at
sykdommen mest sannsynlig er arvelig
– eller: sykdommen er ennå ikke sikkert
påvist arvelig hos denne rasen

•

Mistenkt: dyret viser små, men
spesifikke tegn til den angitt arvelige
sykdommen. Undersøke om 6-12 mnd
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ØYELOKK




Innrullet øyelokk (Entropion)
Utovervendt øyelokk
(Ectropion)



For store øyelokk(Euryblefaron)



Hengende øyelokk (Ptosis)



Svulster (Tumores)



Arr



Ekstra øyehår (Trichiasis)



Ekstra øyehår (Distichiasis)



Dermoid
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EKSTRA ØYEHÅR (DISTICHIASIS)
• Langs øyelokksranden
• Går ut fra kjertler
• Alle aldere
• Symptomer: Blunker ofte,
gjentatte øyeinfeksjoner,
hornhinnesår,
pigmentinnvekst i
hornhinnen.

Ellen Bjerkås
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EKSTRA ØYEHÅR (DISTICHIASIS)
• Behandling: napping,
elektrolyse, frysing,
kirurgisk fjerning
• Kommer ofte tilbake
• Avlsmessige tiltak
• Anbefaling: om hunder
med distichiasis skal
brukes i avl bør de parres
med fri

Ellen Bjerkås
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MANGLENDE TÅREPUNKT (TÅREKANALSÅPNING)
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HORNHINNE (CORNEA)
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BOXERULCUS (KORNEAEPITEL DYSTROFI,
INDOLENT SÅR, SCCED, )
• Kniper med øyet/ rødt øye/ renner
mer fra øyet/ endring i hornhinnens
farge
• Ofte middeladrende til eldre hunder
• Ofte langvarig forløp
• Feil i hornhinnens basalmembran
• Epitelet mangler feste
(hemidesmosomer)
• Underminert epitel
• Treg/manglende blodkarinnvekst i
hornhinnen
• Utelukke alle årsaker til sår før man
stiller diagnosen
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BOXERULCUS
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Bentley et al. JAVMA, Vol 41, 2005

BEHANDLING AV BOXERULCUS
• Fjerne løst epitel (debridere) m
tørr vattpinne
• Hovedprinsipp: lage feste for
epitelet
-Kjemisk (Jod 2-7%)
-Mekanisk; nett-keratektomi,
overflatisk keratektomi,
thermokauter/Penetrerende
termoplasti
, diamantbor
• Konjunktivalflapp
• Sy opp blinkhinne
• Kontaktlinse
• Ofte nødvendig med gjentatt
behandling
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BEHANDLING AV BOXERULCUS
• Medisinsk behandling:
• Smertelindring
• Mydriatikum
• Antibiotika
• Krave
• Viktig med regelmessige
kontroller

Bentley et al., JAVMA, Vol 224, No. 2, January 15, 2004
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STROMAL KORNEADYSTROFI
• Lipid/mineralavlering i
hornhinnens stroma
• Ett eller begge øyne
• Angitt arvelig hos en del raser.
• Kan være et tegn på systemisk
sykdom som for lavt stoffskifte (
hypotyreose) mm
• Kan opptre etter bruk av
kortisondråper i øynene
• Ikke smertefullt
• Ingen god behandlingsmetode
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SENIL KORNEAENDOTEL DYSTROFI

• Hunder over 10 år
• Fokal
• Generalisert
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PERSISTERENDE PUPILLMEMBRAN
(PPM)
• Rester fra fosterlivet
• Gradering:
• Iris-iris
• Iris-linse
• Iris-cornea
• Kombinasjoner av disse
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PERSISTERENDE PUPILLMEMBRAN
(PPM)
• Forekommer sporadisk hos
alle raser
• Påvist arvelig hos Basenji og
Chow chow
• Betydning av PPM:
• Iris-iris: sjelden noe problem
• Iris-linse: kan føre til grå stær
• Iris-hornhinne: fortetninger i
hornhinnen/ blind hund
• Avlsanbefaling: iris-iris kan
brukes i avl, alvorligere grader
bør ikke brukes
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KATARAKT
• Vannfall (Gr. Katarraktes)
• Katarakt= grå stær
• Uklarhet i øyets linse
• Katarakt ≠  nukleær sclerose

Foto Ellen Bjerkås

35

Pol

Ekvator
Ekvator

Pol

36

12

10/9/2013

Ekvator
Pol

Pol
Ekvator
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KLASSIFISERING AV KATARAKT
• Alder (medfødt, utviklingskatarakt, senilt katarakt)
• Hvor langt katarakten har utviklet seg (umoden, moden,
overmoden, morgagnian)
• Lokalisering i linsen (nukleær, kortikal, ekvatoriell, bakre pol ,
kapsulær , subkapsulær, fremre, bakre, y-søm)
• Årsak (arvelig, ernæring,
toksisk, traumatisk mm)
• Sekundært katarakt
(PRA, diabetes, hyperkalsemi mm)
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Foto Ellen Bjerkås
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KATARAKT (GRÅ STÆR)
• Finnes mange ulike varianter av katarakt forårsaket av ulike
mutasjoner
• Medfødt katarakt med for lite øye (mikroftalmi) hos
dvergschnauzer (autosomal recessiv)
• Utviklingskatarakter
• Gentest kun tilgjengelig med hensyn på arvelig katarakt (HSF4)
hos fransk bulldog, bostonterrier, staffordshire bullterrier og aussie
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Foto Ellen Bjerkås

UBEHANDLET KATARAKT
• Blind hund
• Betennelsesreaksjon inni øyet (uveitt)
• Linseløsning ( linseluksasjon)
• Grønn stær (glaukom)
• Resorpsjon av linseinnhold
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ARVEGANG
• Autosomalt recessesiv arvegang(ARA) hos golden,
labrador, bichon, old english sheepdog, schæfer,
Staffordshire bull terriers, fransk bulldog, bostonterrier,
WHW +++
• Amerikansk cocker spaniel; autosomalt recessivt med
polygenetisk arvegang.
• Autosomalt dominant hos norsk buhund og Australian
shepherd
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BEHANDLING AV KATARAKT
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BEHANDLING AV KATARAKT
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KOMPLIKASJONER/ULEMPER VED OPERASJON AV
KATARAKT

• Infeksjoner inni øyet (Uveitt, panuveitt)
• Grønn stær (glaukom)
• Netthinneløsning
• Pris
• Medisinering
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AVLSPOLITIKK MHP KATARAKT
• Hunder med utviklingskatarakt bør ikke brukes i avl
• Foreldre, søsken og avkom kan brukes dersom disse er fri for
katarakt
• Hunder med medfødt (kongenital) katarakt (KK) eller som har
gitt avkom med KK bør ikke brukes i avl
• Katarakt kan i de fleste tilfeller opereres, men disse hundene
bør ikke brukes i avl
• Hunder med autosomalt dominant katarakt bør ikke brukes I
avl. Dette gjelder også hunder med en kopi av mutasjonen
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AKUTT BLINDHET HOS BOXER
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HEVELSE I SYNSNERVE/ AKUTT BLINDHET HOS
BOXER
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OPPSUMMERING
• Arvelige øyelidelser forekommer
hos boxer
• Øyelokkslidelser,
hornhinneproblemer og katarakt
er vanligst forekommende
• Det anbefales at boxere
øyelyses: 22% av øyelyste
boxere hadde forandringer
• Generell anbefaling: 1, 3 og 7 år
Attest ikke eldre enn 1 år ved avl

55

56

57

19

