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Anatómia 



A szemhéjak feladata 

A szem védelme, pislogás, és ezáltal a 
könny szétoszlatása, valamint 
terelése a könnypontok felé. 

Nélkülözhetetlenek a szemgolyó 
normál működéséhez! Az idegen 
anyagok, idegen testek szembe 

jutásának megakadályozása. 



Beidegzés 

V. agyideg afferens, III. VII. agyideg efferens. 



Csoportosítás 

1. Veleszületett és/vagy feltételezhetően 
öröklött betegségek 

2. Traumák 

3. Gyulladások (blepharitis) 

4. Daganatok 

 

5. Harmadik szemhéj 



1. Veleszületett és/vagy feltételezetten 
öröklött rendellenességek 

1.1. Ankyloblepharon 

1.2. Szemhéj agenesia 

1.3. Dermoid 

1.4. Macroblepharon/euryblepharon 

1.5. Microblepharon/blepharophimosis 

1.6.Distichiasis és ectopiás cilium (trichiasis) 

1.7. Entropium, ectropium, diamond-eye 



1.1. Ankyloblepharon 

Ok: az ocularis és járulékos szövetek éretlensége 

Terápia: attól függ, hogy mi van alatta. (Kutya, macska: 

14 napig fiziol.) 



1.2. Szemhéj agenesia (kép: Kirk Gelatt) 

A könnymirigy is hiányozhat. Eredmény: 
idült keratoconjunctivitis. 



1.3. Dermoid 

El kell távolítani, ha a szőrszálak 
irritációt okoznak. A kötőhártya/cornea érintett 

részét is. 



Dermoid, amely nem okoz irritációt 



1.4. Macro/euryblepharon 
Kistestű, brachycephal 

Még ezzel együtt: 
lagophthalmus, belső szemzug 
entropium, pigmentes keratitis 
az irritáció miatt 

Óriás testű 

Egyidejüleg lehet ectropium, 
harmadik szh. mirigy előesés 



1.5. 
Microblepharon/blepharophimosis 

Bullterrier 



1.6. Distichiasis: rendellenes szőrszál a 
Meibom-mirigy kivezető járatából 

Egy vagy több, puha vagy kemény 
szőrszál 



Ectopia ciliae: pillaszőr nő ki a 
kötőhártyából a szemgolyó irányába 



Trichiasis: normál helyeződésű, normál 
szőrszál okoz irritációt, pl. orr-redőről 

vagy caruncula lacrimalisról 
 



Trichiasis, orr redő 



Redővel és anélkül 



Terápia: 

Az irritációt okozó szőrszálakat el kell távolítani. 

Többféle módszer lehetséges 

-kimetszés (a kötőhártya felől) 

-fagyasztás (speciális eszköz) 

-égetés (elektrokauter vagy speciális eszköz, 
hegesedés és depigmentáció lehetséges) 

-plasztikai műtét 

 



Distichiasis, ectopia ciliae 



1.7. Entropium 

Ok: kutyákban a tarsalis merevítő 
lemez és a lateralis canthalis szalag 
gyenge 

Lehet centrális, külső vagy belső 
szemzugban, alsó vagy felső 
szemhéjon, illetve ezek kombinációja 



1.7. Ectropium (a szemhéj kifordulása),  

• A kötőhártya nem 
mindenhol simul rá a 
szemgolyóra, a szemhéj 
„eláll”. Eredmény: 
könnyen bejutnak 
idegen testek, akár 
fadarabok is. A szemhéj 
nem oszlatja szét 
rendesen a könnyfilmet, 
szaruhártya irritáció 
következhet be. 

• Lehet túl hosszú 
szemhéj rés eredménye. 

 



1.7. Macska diamond eye: ebben az 
esetben normál méretű a szemhéj. A 

probléma összenövésekből adódik 
(symblepharon) 

 



Mindkét pislogóhártya húzza a 
szemhéj temporális felét 



2. Traumák 

A belső szemzug ritkán sérül, mert ennek a 
merevítése erős. Jól gyógyul, kitűnő a 
vérellátása. 

Ne távolítsuk el a sérült részt, lehetőleg 
rögzítsük vissza a sebszélek kíméletes 
kapargatása és tisztítása után! Ellenőrizzük a 
canaliculusokat! 5-0, 6-0 fonal, gallér vagy 
sapka! 





Ne felejtsük el a csipeszt és az 
érzéstelenítő cseppet (IDEGENTESTEK!) 



3. Gyulladások, blepharitis 

1. Chalazion (csak felgyülemlett szekrétum) 

2. Baktériumok 

Körülírt: Hordeolum, diffúz: Meibomian Adenitis 

3. Gombák (kutyákban ritka) 

4. Paraziták (atkák, Dirofilaria repens, 
Onchocerca, szemféreg) 

5. Immunmediált 

6. Idiopatikus 

 



3. Gyulladások/blepharitis 

3.1. Chalazion  

Felgyülemlett meibom-szekrétum, 
granulomatózus forma. Nem fájdalmas. 

Terápia: meleg borogatás, vagy megnyitás és 
kürettázs, antibiotikumos krém 7-10 napig 

 



Chalazion 



Lipogranulomatosus 
gyulladás(chalazionból, ha a mirigy fala 

átszakad) pl. herpeses macskában 



3.2. Hordeolum és meibom-mirigy 
gyulladás 

Gennyes gyulladás (erythema, 
fájdalom/viszketés, duzzanat, váladék) 

Hosszas fennállás esetén a károsodott könnyfilm 
keratoconjunctivitishez vezet! 

Lehet tünet a test más részein is 

Először ki kell irtani a fertőző flórát, aztán a 
háttérbetegséget is kezelni! Ha nem az 
alapoknak megfelelően kezeljük, kiújul! 



Meibomitis 



Hordeolum 
(Dr. Fikó Fruzsina betege) 



3.3. Gombák 
Microsporon: UV lámpa 



Malassezia dermatitis 



4. Paraziták 

 



Sarcoptes rühösség 



Demodicosis 

 



Onchocerca lupi (Dr. Fikó Fruzsina felvétele) 

Thelazia callipaeda (szemféreg) 
Dirofilaria repens 



3.5. Immunmediált/autoimmun 
blepharitisek 

Atopia 

Eleség allergia 

Pemphigusok, lupusok 

Granulomatosus sebaceus 
adenitis 

Uveodermatológiai 
szindróma 

… 



Gennyes blepharitis (atopia) 



Macska acne 

 



Uveodermatológiai szindróma 

                                                     



Juvenilis cellulitis: 
mély gennyes bőrgyulladás, amely 

sterilen indul 
Öngyógyulásra hajlamos. Szteroid(?) 

(Dr. Németh Anita betege) 



Gennyes, de nem blepharitis (egy kis 
kitérő) 

Ha a kutya szemében nagy gennyes 
csipát látunk, de a gennyes 
blepharoconjunctivitis egyéb jeleit 
nem látjuk, akkor gondoljunk 
neutrofil migrációra. Ez gyakori 
pyomertás kutyában. 

 



4. Daganatok 



Daganat 



Hogyan teszünk mindebben 
rendet? 

A szemhéjak vizsgálatával 



Szükséges eszközök 



Szempontok: 

1. Könnyes arcú állatok (papírtesztek és alapos 
megfigyelés) 

2. Szemhéjon található körülírt terimék 
(megfigyelés, citológia) 

3. Diffúz elváltozások, többnyire az állat testén 
máshol is (citológia, kaparék, biopszia, allergia 
gyorsteszt, UV lámpa) 

 

 



Schirmer teszt és Fluoreszcein teszt 
Látjuk azt, hogy irritáció vagy gyulladás fennáll-e, 

valamint azt, hogy a szemhéj irányából valami hozzáér-
e a szemgolyóhoz, erosiót okozva. Látjuk a könny útját 

is. 



Sötétben jobban látjuk 



Könnyes arcú állatok: tegyünk különbséget 
lacrimatio és epiphora között 

• Könnyes arcú állatok, normál STT: firtassuk a 
könny elvezető rendszert (fluoreszcein nem 
jelenik meg az orrnyilásban, de a szemhéj 
bőrén igen) 

• Könnyes arcú állatok, magas STT: keressük 
meg az irritációt 

• Lehet, hogy nem magas (vagy alacsony) a STT, 
de mégis van irritáló ágens! 

 



Epiphora: Belső szemzug entropium (a 
könnypont nem tudja felszippantani), 

caruncularis trichiasis, macroblepharon, 
elvezetési zavar 



Elkülönítéshez szükséges: nagyító, 
lámpa, könnycsatorna átmosás 



Lacrimatio 



Irritáló szőrszál: ectopia ciliae, és 
distichiasis 



Könnyes macska (Herpes) 



Duzzanatok, terimék: körülírt-diffúz, 
fájdalmas-nem fájdalmas 

• Körülírt, gennyes, fájdalmas: hordeolum. 
Citológia segít. (Fikó Fruzsina felvétele) 

 



• Körülírt, nem fájdalmas 

• Ha a szemhéjtól elkülönül: daganat (daganat 
és chalazion együtt) 

• A daganatok lehetnek rendkívül 
rosszindulatúak is, ez csak a szövettanból 
derül ki. 



• Ha a szemhéj állományában van és nem 
különül el: valószínűleg chalazion. A terápia 
sebészi, de van olyan eset, amikor meleg 
borogatás és helyi kezelés is segít 









Kiegészítő vizsgálatok 
Citológia a kötőhártyáról, bőrről (vagy kinyomott 

tartalomból) Gyors, egyszerű, nem invazív 
módszer.  

Mikroszkóp: atkák (Demodex, rüh) egy kis olajjal, 
baktériumok illetve sarjadzó gomba 
gyorsfestéssel is könnyen látható 

Ritka esetben biopszia, (lehetőleg az állaton 
máshol lévő elváltozásból) 

UV-lámpa: Microsporon 

Allergia gyorsteszt, eliminációs diéta és további 
vérvizsgálatok 

 



Citológia, UV lámpa, mikroszkóp 



Kaparjuk meg! 
Hogyan? 

A bőrt emeljük redőbe, kaparjuk le a 
felületes hámréteget, közben a redőt 

nyomjuk össze!  

• 1 csepp olaj: atkák 

• Gyorsfestés: baktériumok, malessezia 

 

Az állaton, kaparékvétel nélkül: UV lámpa: 
Microsporon 

 



Allergia gyorsteszt 
A vért centrifugálni kell, vagy heparinos 

csőben ülepíteni 



Fontos kérdés: 
Viszket? Ha igen, kezdettől fogva? 

• Ha igen, akkor az allergiás kórképeknek és a 
rühösségnek az elsők között eszünkbe kell jutnia. 

• Rühösség esetén támpont a papulocrusta, amely 
nagyon jellegzetes! Az atka a bőr mélyebb 
rétegeibe fúrja magát. Lokalizáció: has, hajlatok. 
Allergia gyorsteszt jelez, mert az atka is allergiás 
reakciót vált ki! Kiegészítő vizsgálatok: bőrkaparék 
nem mindig segít, szerológiai teszt van. (Azért 
kaparjuk meg, mert gyors, egyszerű, találhatunk 
valamit.) 



Sarcoptes: 1 csepp olaj 



Viszket, parazitát nem találunk olajjal: 
Gondoljunk allergodermatitisre 



• Az allergia gyorsteszt pozitív lesz 

• Eliminációs diétát írhatunk elő 

• Bőrbioptátum vizsgálata is segít, még az 
eleség allergia és az atopia elkülönítésében is. 
Nagyon fontos, hogy olyan patológus vizsgálja, 
akinek dermatológiai ismeretei vannak! 



Musu 
Helyes volt a 
diagnózisunk. 

A testén máshol sincs 
semmilyen bőrtünet. 







Demodicosis: csak szintentartani 
lehet? 

• Nem. 96%-ban maradéktalanul gyógyítható. 
• Miért? 
• Mert atka átadás az élet 2.-3. napja után NEM 

LEHETSÉGES 
• Tehát: ha kiirtom az állatról az összes atkát, soha többé 

nem tud újra fertőződni. (Ettől még az örökletes T-
lymphocyta defektusa/egyéb háttérbetegsége 
megmarad) 

• Tipp: moxidectin inj. Szájon át 0.2-0.4 mg/ttkg naponta 
1x min. 2 (több) hónapig. Off label! 

• Ne felejtsük el mellette a gennyes bőrgyulladást is 
kezelni. 



Nem viszketnek feltűnően 

 





Terápia: először az elszaporodott flórát kell 
maradéktalanul kiirtani, utána jöhet az 

allergia kezelése (ebben az esetben bioptátumból 

volt diagnózis és diétázott is, 1.5 éve tünetmentes) 
Nem vakarózott, pedig atopiás volt! 





Juvenilis cellulitis 



Malessezia: gyorsfestés 
Ne elégedjünk meg ezzel, találjuk meg, 

hogy mi a háttere! 
(valami kell ahhoz, hogy a gomba szerephez jusson) 



Báró 

Kétoldali, duzzanat nincs 

Szemhéj alopecia 

Nem hunyorog 

Schirmer 25 mm/perc 

Kötőhártya normál 

Nincs máshol elváltozás 

 

1. tipp: Demodex, numuláris forma (moxidectin 
spot on) 

 

 

 



A tipp nem bizonyult helyesnek, Báró 
visszajött 



Báró 

Továbbra is alopecia a szem körül 

Az egész testén a szőrzet durva tapintatú 

Nagy pelyhekben korpázás 

Follicularis castok 

 

2. Biopszia 

Diagnózis: granulomatosus sebaceous 
adenitis 



Báró hosszú hónapokig tartó kezelés 
után 



Báró újra  



2. biopszia: granulomatosus 
sebaceous adenitis 

allergodermatitis 

atopiás dermatitis 
(részletes teszt: az 

aszezonális csoport több 
tagjára pozitív) 

Most sajátvér terápiát kap és javul. 
Várja a hiposzenzitizáló oldatát. 



Uveodermatológiai szindróma 
Diagnózis: bőrbioptátum vizsgálatával 

                                                     



Pemphigus foliaceus 
Diagnózis bőrbiopsziával 



Bőrlymphoma 

 



Az anatómia ábrát Kirk N. Gelatt Veterinary 
Ophtalmology című könyvéből kölcsönöztem, és 

Majoros Árpád alakította át nekem. 
A kék hátterű képeket Tarpataki Noémi előadásából 

használtam fel 
A mikroszkópos képeket Balogh Nándortól és Lajos 

Zoltántól kaptam 

Néhány képet a munkatársaim 
készítettek. 

Mindannyiuknak köszönöm. 



Köszönöm a figyelmet. 
sz.zselyke@gmail.com 



Harmadik szemhéj 


