
Porfyrin/Blod

Om en råtta har något som ser ut som blod runt ögonen och/eller nosen, så är det i själva verket 
råttans snor/tårvätska. Denna vätska kallas porfyorin och blir röd när den kommer i kontakt med 
luft.

Vad är orsaken bakom porfyrin, rött sekret runt ögon och nos?

Porfyrin kan komma från infektion i kroppen. Som förkylningar och liknande. Är det mest sekret runt ögat kan det

bero på andra faktorer som irriterande föremål i ögat(skräp). Där kan man testa lite ögontvätt från apoteket eller 

några droppar vanligt kran vatten. Se om det släpper efter en eller fler upprepningar.

Vid lindrig förkylning kan man testa olika hemkurer. Finns några artiklar på rif att läsa om hemkurer och 

sjukdomar. Blir råttan inte bra eller sämre, uppsök veterinär för vård och eventuell medicinering.

Många råttor har lite porfyrin runt ögonen när de vaknar, som de sedan tvättar bort själva och inget att oroa sig för.

En del råttor kan även vara lite slarviga med att tvätta sig. Då kan man hjälpa till med lite vatten på ett papper och 

hjälpa till att torka bort.

Man även tänka på att inte alla nysningar kommer av infektioner. En snorande och nysande råtta kan reagera på 

miljön runt om. Damm, oren bur, starka lukter såsom tvättmedel, parfym & dylikt. Men de kan även reagera på 

torr och dålig luft.

Vad är då porfyrin egentligen?

Det är en grupp kemiska föreningear som ingår i ett flertal biologiska system. En järninnehållande hemgrupp, som

binder syrgasmolekylen och ger blodet dess röda färg. Bland annat en viktig del i blodets hemoglobin. 

Hemoglobin är ett protein som finns i röda blodkroppar hos människan och många djur, så som råttor.

Men mest känt som ett pigment, en del av blodkroppar som fungerar att binda metall i blodkropparna som järn 

och magnesium.

I porfyrinets mitt binder den gärna en metallatom, såsom järn, zink, koppar, nickel eller kobolt.

Namnets hem kommer från hemoglobinets järninnehållande hemgrupp, som binder syrgasmolekylen och ger 

blodet dess röda färg.

Ordet porfyrin kommer från grekiskans ord för lila.
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