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Ifølge rasespesifikk avlsstrategi for bichon havanais (RAS) skulle avlsrådet utarbeide avlsretningslinjer 
for lidelsen «Cherry eye» før utgangen av 2015. Avlsrådet har også mottatt enkelte spørsmål om 
denne sykdommen.  
 
«Cherry eye» er kallenavnet på en sykdom der den ene tårekjertelen i øyet (hunder har flere 
tårekjertler per øye) glipper ut av plassen sin slik at den kommer opp i selve øyet og blir synlig. Der 
kan den sees som en rød «klump». Tilstanden krever vanligvis operasjon for å sy kjertelen tilbake på 
plass. Tidligere var det vanlig å fjerne hele kjertelen, men det gjøres ikke lenger fordi hunden da fikk 
nedsatt tåreproduksjon og tørre øyne.  
 
Selv om sykdommen lett kan korrigeres ved hjelp av enkel kirurgi og hunden deretter blir helt 
normal, innebærer all form for kirurgi en viss risiko. Tilstanden må derfor sies å ha en viss betydning 
for hundens velferd.  
 
Lidelsen er arvelig – ikke ved at sykdommen skyldes ett bestemt gen, men ved at utformingen av 
anatomien i hodet er arvelig. Antageligvis er det sammensetningen av mange ulike forhold i 
anatomien i hodet som fører til at Cherry eye oppstår. I og med at anatomien i hodet er arvelig, er 
Cherry eye også arvelig. Det underbygges av at lidelsen er vanligere i enkelte raser enn i andre.  
 
Avlsrådet vil oppfordre til at oppdrettere er forsiktige med å bruke hunder med Cherry eye i avl. Det 
at en hund har hatt cherry eye må sees på som en svakhet hos hunden, som må veies opp mot 
hundens øvrige gode og negative egenskaper.  
 
Avlsrådet mener det er andre lidelser som har større betydning for hundens velferd, som 
patellaluksasjon, katarakt, nervøsitet, allergi eller epilepsi. Da vi har ganske strenge retningslinjer for 
en del av disse lidelsene, bør vi vurdere å være mindre strenge på enkelte andre områder. Avlsrådet 
mener videre at det i enkelte tilfeller kan være forsvarlig å bruke en hund som er operert for cherry 
eye forsiktig i avl, dersom hunden for øvrig viser fremragende egenskaper. Slike hunder bør dog aldri 
bli «matadorer» (de bør ikke få mange kull). Dersom sykdommen opptrer ofte i en bestemt linje, eller 
mange valper i samme kull får lidelsen, bør oppdretter vurdere å ta hundene ut av avl. Man må heller 
aldri pare to hunder som begge har hatt sykdommen (selv eller i nær familie) med hverandre.  
 
Avlsrådet vil på nåværende tidspunkt ikke innføre et generelt forbud mot å bruke av hunder med 
cherry eye i avl, men vi oppfordrer oppdrettere til å bruke sunn fornuft og tenke seg nøye om før de 
avler på disse hundene.  
 


