Bild 1. Exoftalmus med runda ögon, exponerad ögonvita, stort
nosveck (neråtriktade pilar) och trikiasis (vänstra pilen).
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Ögat vilar i ögonhålan som när vi sätter ett ägg i en
äggkopp. Idealet är att öga (ägg) och ögonhåla (äggkopp)
passar varandra så att ögat får ett bra stöd och exponeras
lagom mycket. Normalt ligger halva ögat skyddat inne i
ögonhålan. Ögonlocken vilar avspänt mot ögat som hos
till exempel schäfern. Hunden har ett mandelformat öga.
Exoftalmus uppstår när ögonhålan är onormalt grund.
Jämför med om man sätter ett stort ägg i en alltför liten
äggkopp. Ägget ser ut att sitta ovanpå äggkoppen. På
liknande sätt sticker ögat ut ur ögonhålan hos kortnosiga
hundar. Det förlorar därvid det stöd och skydd som
ögonhålans skelett normalt ger.
Ögat i den flacka ögonhålan trycker mot ögonlocken
bakifrån så att ögonspringan vidgas (bild 1). I stället för
den avspända mandelformen blir ögonlocken strama
och öppningen rund. Ögonvitan syns runt en stor del av
den bruna irisen. Det kan bli så trångt att ögat inte stängs
helt när hunden blinkar. Ögonen är delvis öppna när den
sover. Då torkar hornhinnans yta och blir inflammerad,
så kallad expositionskeratit.

KRITISKA STYRPUNKTER
– avel mot bättre ögon
Anomalier i hundars ögonlock har uppmärksammats under senare år. En viktig fråga är om de är ärftliga
och i så fall hur. Frågan kan dessvärre inte besvaras enkelt, med ja eller nej. Bakgrunden är komplex och
komplicerad. Det är viktigt att inte fastna i ett svartvitt tänkande med avelsförbud vid minsta förändring.
Här introduceras termen kritiska styrpunkter för egenskaper som ökar risken för vissa diagnoser. Man
behöver också utvärdera vilka förändringar som verkligen besvärar hunden och hitta avelsråd.

Texten behandlar exoftalmus, utstående ögon med höjd
skaderisk, och dess motsats, enoftalmus. Även diagnoserna ektropion, diamond eye, trikiasis och makroblefaron
förklaras. Ordet ”ögonform” används för att beskriva
formen på ögonlocken. Själva ögat är alltid runt.
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Exoftalmus
Exoftalmus är den medicinska termen för utstående
ögon. Det grekiska ordet opthalmos betyder öga och
prefixet ex- betyder ut. Exoftalmus ses hos kortnosiga
och/eller dvärgväxta raser som pekingese, mops, shih tzu,
fransk bulldogg med flera.

”När man identifierat
rasens kritiska styrpunkter
kan man på sikt rikta
aveln bort från dem.”

Exoftalmus ger fler problem
Hornhinnan hos hundar med utstående ögon har nedsatt
känsel. Hunden känner inte när det ligger ett hårstrå
mitt på ögat eller när pälsen på ett nosveck skaver sönder
hornhinnan. Hos rynkiga hundar med utstående ögon
kan det bildas veck där ögat kommer i kontakt med pälsen (bild 1), ett fenomen som veterinärer kallar trikiasis
(läkare definierar trikiasis annorlunda).
Ras, pälstyp, tårproduktion och andra faktorer avgör
hur mycket hunden besväras av trikiasis. Slem på ögat och
fuktigt ögonlock hör till de lindriga symtomen. I svåra fall
uppstår hornhinneskador, särskilt hos hundar som har
tjocka hudveck och styv päls.
I profil kan ögonkupolen hos en kortnosig hund skjuta
längre fram än nosen. Ögonen sitter dessutom precis intill
nosknappen. Det gör att de lätt skadas när hunden nosar
på något. Det ser ut som om den sniffar med pannan och
ögonen stöter lätt emot det som hunden nosar på.
En följd av exoftalmus är att ögat inte omsluts
och skyddas av ögonhålan. Det hålls bara på plats av
ögonlocken. Ett sådant öga ramlar lätt ut vid trauma
mot skallen, så kallad bulbprolaps. Bulbprolaps kan även
uppstå om en annan hund drar i ansiktets hud eller om
man tar tag i nackskinnet
En del hundar med exoftalmus blir stamkunder hos
ögonveterinär. Men det finns hundar av samma raser
som inte har lika runda och utstående ögon. De drabbas
mindre ofta av inflammation och skador på hornhinnan
eller av bulbprolaps. De hundarna borde gynnas i aveln.
För alla diagnoserna som diskuteras här finns det ett
kontinuum från inga till stora besvär. Texten avslutas med
en diskussion om olika egenskaper, kritiska styrpunkter,
som kan/bör identifieras för att bli ett hjälpmedel i
avelsarbetet.
Enoftalmus
Prefixet en- betyder in. Enoftalmus är motsatsen till
exoftalmus; ögat är insjunket. Enoftalmus ses hos hundar
med djup ögonhåla, torr kroppstyp och lågt hull. Ögat
sjunker in som när man placerar ett litet ägg i en stor
äggkopp. När ögat ligger djupare än normalt får inte

Bild 2. Enoftalmus med entropion. Insjunket öga med löst undre ögonlock som rullas in.

Bild 3. Krafter som påverkar ögonlocken vid lymfatisk kroppstyp: tunga kinder, stora öron och
lös pannhud (långa pilar). Hunden har makroblefaron (korta pilar). Ögonvrårna är fästa vid
skelettet vid de gula punkterna.

Bild 4. Tunga öron som drar ner pannhuden över ögonen när hunden nosar på marken.
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Bild 5. Diamond eye. Bred skalle (långa blå pilar) med lateral entropion (korta blå pilar) och
ektropion (mitt på undre ögonlocken). Nosveck (orange pil), kindveck (små pilspetsar till
höger) och tjockt ögonlock (övre orange pilspets) deformerar ögonlocken. ).

Ägg i äggkoppar illustrerar
ögats position. Från vänster
till höger ses exoftalmus
(utstående), normal placering
och enoftalmus (insjunket).
Foto Berit Wallin Håkansson.

ögonlocken det nödvändiga stödet bakifrån. Framför
allt den undre ögonlockskanten blir lös och sladdrig och
rullar inåt, entropion. Pälsen kommer i kontakt med
ögat (bild 2). Skadebilden vid entropion liknar den vid
trikiasis (ovan), från lätt slembildning till sårskador på
hornhinnan. Enoftalmus kan sällsynt uppträda efter sjukdom och vid kraftig avmagring. Men vanligast uppträder
den hos friska hundar. Aktuella raser är sådana som har
lång, smal skalle som exempelvis storpudel, flatcoated
retriever, irländsk setter, dobermann, med flera. Lindriga
förändringar hos unga hundar kan växa bort. Det beror
på att en liten fettkudde bildas i ögonhålan hos vuxna
hundar som trycker fram ögat. Men det är mer vanligt att
entropion tilltar med tiden. Smärta gör att hunden kniper
ihop ögat så att en muskelkramp gör inrullningen värre.
Ektropion
Ektropion innebär att ögonlocket är utåtvikt så att man
ser den rosa slemhinnan. ”Häng”, som kommer och går
och bara syns när en valp är trött kan växa bort. En sådan
tillfällig slapphet räknas inte som ektropion.
Flera olika särdrag i huvudets anatomi kan bidra till
ektropion. Ingen av dem är enkelt nedärvd. Bild 3 med
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bildtexter visar en hund med ektropion som är orsakad av
tung och lucker hud. Hunden har en så kallad lymfatisk
kroppstyp. Det innebär att den bär en stor hudkostym
med dålig passform som är mycket rörlig i förhållande
till underlaget. Den har både löst halsskinn och hakpåsar.
Motsatsen till lymfatisk är ”torr”, den slanka typ med
stram, tunn hud som ses hos till exempel vinthundar.
Ansiktet hos lymfatiska hundar har tjock och tung
pannhud och tunga läppar. Den lösa huden på kinderna
dras ner av de stora öronen. Huden drar även ögonlocken
neråt. Bara fixeringen i inre och yttre ögonvrån hindrar
ögonlockspringan från att glida ner på kinden. När
hunden sätter nosen i backen kan den förblindas av att en
hudridå åker ner över ögonen (bild 4).
Hunden på bild 3 har dessutom makroblefaron, onormalt stora ögonlock som ger en överdimensionerad ögonspringa. Effekten av makroblefaron blir densamma som
om man klär en kropp av storlek 36 i en klänning i storlek
48. Passformen är undermålig och överskottet av material
bildar böljande rynkor och veck. När ögonlocken är
alltför stora hänger de ner så att den rosa slemhinnan
exponeras i undre ögonlocket och blir inflammerad. Vid
ektropion och makroblefaron sluter inte ögonlocken till
runt ögat på normalt sätt eftersom ögonen är ungefär lika
stora hos hundar av alla raser. Den viktiga blinkmekanismen sätts ur spel. Normalt skall slem och tårar spridas
över ögat när hunden blinkar. Samtidigt sveps boss och
partiklar bort från ögats yta. Dåligt anpassade ögonlock
fungerar lika dåligt som slitna vindrutetorkare.
Raser där ektropion och makroblefaron förekommer är
till exempel jätteraser som newfoundlandshund och sankt
bernhardshund. Andra exempel är blodhund, basset
hound och olika mastiffer.
Diamond eye
Diamonds är den engelska termen för färgen ruter i kortspel. Med diamond eye menas ett ruterformat öga – en
kombination av ektropion och entropion. På mitten av
undre ögonlocket är den rosa slemhinnan exponerad, ektropion, och mot inre och yttre ögonvrårna är ögonlocket
inrullat, entropion. Diamond eye orsakas inte av något
enkelt arvsanlag utan är resultat av olika samverkande
och motverkande krafter i hundens ansikte. Hundar med
tjock eller tung hud och/eller hudveck är särskilt utsatta.
Entropion i yttre ögonvrån, så kallad lateral entropion,
förekommer hos hundar med bred skalle, till exempel
hos en del labrador retriever(hanar) och hos rottweiler.
Ett vävnadsstråk från yttre ögonvrån i riktning mot örat
förkortas. Det orsakar en spänning som viker in yttre
ögonlockskanten.
Bild 5 med bildtexter visar diamond eye. Diamond
eye är resultat av samverkande och motverkande krafter
i ansiktet som påverkar ögonlocket. I tillägg är även
vissa delar av själva ögonlocket styvare eller stramare än
vanligt medan andra delar är slappare. Dessutom kan
veckbildning över nosryggen och tjocka lodräta veck på
kinderna inverka negativt. Vecken bidrar till att pressa
ihop ögonlocken, de första framifrån, över nosryggen,
och de senare från sidorna.
Diamond eye förekommer hos flera av de raser som
redan nämns som riskraser för ektropion och ses även hos
engelsk bulldogg, clumber spaniel, amerikansk cocker
spaniel och flera andra raser. Diamond eye kan orsaka allt
ifrån lindrig irritation på hornhinnan och bindhinnan
(den rosa slemhinnan i ögat) till djupa och svårläkta
sårskador.
Kritiska styrpunkter
De ögonlocksförändringar som presenterats här är
bundna till vissa utseenden som i sin tur är typiska för
vissa raser. Exempelvis ger smal skalle och torr konstitu-

tion ett djupt liggande öga och ökad risk för entropion. Tunga och
lågt ansatta öron, bred skalle och lymfatisk kroppstyp ökar risken för
diamond eye. Trubbnosar har en grund ögonhåla, utstående ögon och
ökad risk för ögonskador. Veck på nosen ökar risken för trikiasis som kan
skada ögonen.
På individuell nivå kan många hundar med de här diagnoserna bli
besvärsfria genom större eller mindre ingrepp. Ibland krävs omfattande
plastikkirurgi.
På rasnivå finns rasspecifika domaranvisningar för några extrema raser
som pekar ut ytterligheter och anomalier som man inte skall premiera.
Hur ser det ut i övriga raser? Ett stickprov i standards för tre olika
”ögonraser”, som valdes slumpvis, visar följande. Standarden för rottweiler anger att hundarna inte får ha entropion eller ektropion. Standarden
för pekingese anger att ögonen skall vara fria från synliga problem och i
RAS, rasspecifik avelsstrategi, för pekingese anges att det inte skall finnas
besvärande nosveck. Standarden säger att ögonen inte får vara för stora;
RAS däremot att ögonen skall vara relativt stora med rundade öppningar.
För flatcoated retriever anger en kommentar till rasstandarden att
ögonlocken skall vara strama och att ögonen inte får ligga för djupt så det
kan fastna skräp.
I dessa tre raser är man uppdaterad på de ögonfel som kan finnas och
vill motverka dem. Det är ett stort och viktigt steg på vägen mot bättre
ögonhälsa.
Låt oss ändå titta på vad som kunde ha gjorts ännu bättre. Vi använder
rasklubben för flatcoated retriever som vårt goda exempel. Där har man
identifierat roten till det onda, att grundproblemet är ett djupt liggande
öga medan lösa ögonlockskanter är ett sekundärt symtom som uppkommer för att ögat ligger för djupt. Rekommendationen går rakt på grundproblemet, djup ögonhåla. Man har identifierat en kritisk styrpunkt för
det fel man vill motverka.
För rottweiler nämns att hundarna inte skall ha ektropion eller entropion. Men tyvärr anger standarden att ”Skallpartiet skall … vara… brett
mellan öronen”. Det motverkar ambitionen att avla bort entropion. Bred
skalle är en kritisk styrpunkt som ökar risken för inrullade ögonlock hos
rottweiler.
För pekingese finns en viss motsägelse mellan rasstandardens och RAStextens beskrivning av ögonens storlek. Den ena säger ”inte för stora”
medan den andra säger ”relativt stora”. Ett annat och större bekymmer
är att ögonen enligt RAS skall ha rundade öppningar. Runda ögon, med
alla risker som beskrivs i avsnittet om exoftalmus, beror på att ögonhålan
är så grund att ögonen tränger fram. Runda ögon är en kritisk styrpunkt.
Liksom för rottweilern finner vi en motsägelse här som motverkar ambitionerna för friskare ögon.
Den genetiska bakgrunden till förändringar i ögonlocken är komplex.
De nedärvs inte på samma förutsägbara sätt som PRA eller linsluxation som båda orsakas av enkla recessiva arvsanlag. Därför måste man
identifiera de olika särdrag – som här kallas kritiska styrpunkter – som
försämrar hundars ögonhälsa. De behöver avlas bort även om man förlorar vissa skönhetsvärden. Man vande sig exempelvis vid en rottweiler med
lång svans. Visst vänjer man sig vid hundar med smalare skalle?
Sammanfattning
Alla diagnoser som nämnts här och fler därtill bör påverka avelsurvalet.
Men minst lika viktigt är det att förstå varför vissa raser upprepat drabbas
av vissa anomalier, att hitta den kritiska styrpunkten eller -punkterna.
Det kan till exempel vara runda ögon, djupt liggande ögon, hoptryckt
nos, stora hudveck eller tunga öron. När man identifierat rasens kritiska
styrpunkter kan man på sikt rikta aveln bort från dem. Man kan ta
hänsyn till dem även för de avelsdjur som inte har en diagnos. Genom att
angripa grundorsak i stället för sekundära symtom gör man ett mycket
säkrare urval och når snabbare resultat.

KRITISK STYRPUNKT
Kritisk styrpunkt är en term som används vid tillverkning av livsmedel. Den pekar
ut moment som kan ge allvarliga konsekvenser om de hanteras fel. Den här texten
pekar på rastypiska egenskaper, kritiska styrpunkter i anatomin, som ökar risken för
anomalier i ögonlocken.
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