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Sammendrag
Innrullede øyelokk, eller entropion, er en medfødt, arvelig tilstand, der nedre øyelokk rulles
innover slik at huden vender inn mot hornhinna i øyet. Dette er svært smertefullt og det er derfor
viktig at tilstanden oppdages på et tidlig stadium og behandles raskt.
Publisert
2013
Referanse
Sau og Geit nr. 2/2013
Utskriftsdato
31.07.2021 www.fag.nsg.no

Denne artikkelen finnes i Norsk Sau og Geit sin fagdatabase på Internett, www.fag.nsg.no

Innrullede
øyelokk hos lam
Innrullede øyelokk, eller entropion, er en medfødt, arvelig
tilstand, der nedre øyelokk rulles
innover slik at huden vender inn
mot hornhinna i øyet. Dette er
svært smertefullt og det er derfor
viktig at tilstanden oppdages på et
tidlig stadium og behandles raskt.
Dersom en vet en har denne tilstanden
i flokken bør alle lam sjekkes ved
fødselen.
Ved entropion vil det i starten renne
klar væske fra øyet. Etter hvert vil det
innrullede øyelokket gi skader på øyet
som man ser ved at hornhinna blir grå
og ugjennomsiktig. Ofte blir det følgeinfeksjoner og det renner puss fra øyet.

Det innrullede øyelokket lager skader på
hornhinna, som man kan se som et grått
område på øyet. (Foto: Grethe Ringdal)
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Det er viktig at entropion oppdages
tidlig, både på grunn av smertene
tilstanden medfører og fordi skadene
etter hvert kan gi arrdannelse på hornhinna. I milde/mindre alvorlige tilfeller
som oppdages tidlig, kan det være nok
å trekke ned øyelokket og vrenge det
utover noen ganger. I andre tilfeller må
det settes på en metallklips (agraff) i
nedkant av øyelokket. Dette kan man
gjøre selv. Slike klips selges i de fleste
butikker som fører utstyr til lamming.
Sørg for å bestille agraffer i god tid før
lamminga. Det er også en mulighet å få
veterinæren til å sette et sting som
holder øyelokket i riktig stilling.
Ofte oppdages ikke tilstanden før det
er oppstått skader på hornhinna og
man har fått følgeinfeksjoner. I slike
tilfeller må en også vurdere behovet for

Den sekundære infeksjonen gjør at mange
forveksler tilstanden med øyebetennelse, og
derfor ønsker øyesalve. For at tilstanden
skal bli bra må man imidlertid alltid
behandle den bakenforliggende tilstanden
i tillegg, f.eks. ved å sette inn agraff.
(Foto: Grethe Ringdal)

antibakteriell behandling (øyesalve),
både for behandling av sekundærinfeksjon og for å sikre at såret i hornhinna gror som det skal. Man bør i
tillegg vurdere behovet for smertestillende behandling. Dette er viktig
både av dyrevelferdsmessige grunner
og for å sikre at lammet drikker nok.
Dette kan du snakke med veterinæren
din om samtidig som det vurderes
øyesalve.
Det viktigste tiltaket for å forebygge
entropion, er at lam med entropion og
nære slektninger av disse, ikke brukes
videre i avl. Det betyr at en må notere
hvilke lam som har entropion ved
fødselen, ellers blir det ofte glemt.
Åshild Øritsland Våge,
Helsetjenesten for sau

Metallklipsen (agraffen) skal klemme
sammen en hudfold under øyet slik at
det innrullede øyelokket rettes ut. Bruk
en pinsett eller en liten tang til å klemme
sammen agraffen på riktig sted.
(Foto: Grethe Ringdal)

