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A glaukóma (Zöldhályog) 

Mit jelent a glaukóma/zöldhályog? 

A glaukóma/zöldhályog diagnózis emelkedett szemnyomást jelent. A 

szemnyomás normális értéke kutyában 10-23Hgmm (higany 

milliméter), macskában 10-25Hgmm. Amennyiben a nyomás ennél 

magasabb, akkor glaukómáról beszélünk. 

Miért emelkedik meg a szemnyomás? 

A szemnyomás akkor emelkedik meg, amikor a szemben keringő folyadék (ún. csarnokvíz) 

elvezetése akadályozott. Ez egyes fajtákban az elvezetés útvonalának veleszületett, vagy korral 

kialakuló szűkülete/záródása miatt alakul ki. Ilyen esetekben beszélünk ún. primer (elsődleges) 

glaukómáról. Abban az esetben, ha az elvezetés akadályozottsága valamilyen más szembetegség 

(pl.: daganat) miatt alakul ki, szekunder (másodlagos) glaukómáról beszélünk.  

Primer glaukóma 

Egyes kutyafajtákban öröklötten fordul elő. Az elsődleges zöldhályog rendszerint 3-7 éves kor 

körül jelentkezik, és kezdetben csak egy szemet érint. Sajnos azonban mivel a fejlődési 

rendellenesség mindkét szemben fennáll, ezért hetekkel/hónapokkal később a másik szem is 

megbetegszik. A leggyakrabban érintett fajták: Alaszkai Malamut, Basset Hound, Cocker Spániel, 

Chow Chow, Szamojéd, Szibériai Husky, Shar Pei, Magyar Vizsla.  

Szekunder glaukóma 

A másodlagos glaukómánál a csarnokvíz elvezetését egy másik szembetegség akadályozza. Ilyen 

kórok lehet pl.: idült belsőszemgyulladás (ún. uveitis), a lencse elmozdulása (lencseluxáció), vagy a 

szemben növekvő daganat.  

Okoz fájdalmat a zöldhályog? 

Azokban az esetekben ahol a szemnyomás gyorsan (órák alatt) emelkedik meg, az állatok 

feltehetően nagy fájdalmat élnek át. Hasonló esetben emberek migrénes fejfájásról számolnak be. 

Azokban az esetekben ahol a szemnyomás lassan (akár évek alatt) emelkedik meg, feltehetően az 

állatok nem vagy csak enyhe fájdalmat éreznek.   

  

Glaukóma egy Magyar Vizsla bal szemén. A 

szem vörös, a szaruhártya opálos, a 

szemgolyó nagyobb. 
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Honnan tudom, hogy az kutyámnak/macskámnak zöldhályogja van? 

Hirtelen kialakuló glaukómánál a szem erősen kipirul, az állatok hunyorognak, a szem könnyezik, a 

pupilla kitágul és a szaruhártya opálossá (kékes színűvé válik). Gyakran az állat általános állapota is 

megváltozik (levert, étvágytalan esetleg agresszív). Ha a zöldhályog lassan alakul ki, akkor a 

következő tünetek fordulhatnak elő: látásromlás, a szemgolyó megnagyobbodik, a szemfelszín 

homályossá válik, a szem időnként erőteljesen kipirul, azonban az állat általános állapota 

változatlan. 

Miért káros a zöldhályog a szemnek? 

A magas szemnyomás nyomja a retinát és a látóideget és ezzel károsítja ezeket a struktúrákat. Akár 

24-48 óra alatt maradandó retinakárosodás jöhet létre. Éppen ezért a magas szemnyomás sürgősségi 

esetnek minősül ahol csak az azonnal megkezdett gyógykezelés akadályozhatja meg az állat 

megvakulását. Sajnos a glaukóma az egyik leggyakoribb vakságot okozó megbetegedés 

háziállatainkban.  

Hogyan kezeljük a glaukómát? 

A terápia célja a szemnyomás minél gyorsabban történő, tartós csökkentése. Azonnali kezelésként 

rendszerint kombinációs kezelést alkalmazunk (infúzió, tabletta, szemcseppek). Hosszútávon olyan 

szemcseppeket alkalmazunk, melyek csökkentik a csarnokvíz termelődését, illetve segítik annak 

elfolyását a szemből. Ezek a gyógyszerek mind embereknek készültek. 

A terápia csak akkor lehet sikeres, ha az állat rendszeresen, a kezelési tervnek megfelelően kapja a 

szemcseppeket. 

Sajnos a betegek nagy részénél a gyógyszeres terápia egy idő után nem elegendő, ekkor lehetséges 

különböző műtéti eljárásokat alkalmazni. Lézersugár segítségével illetve fagyasztással van 

lehetőség a csarnokvizet termelő sejtek (melyek a sugártestben helyeződnek) roncsolására. A 

beavatkozás azonban nem veszélytelen, ugyanis a beavatkozás során a szemben vérzés, illetve 

gyulladás alakulhat ki, mely a szemnyomás hirtelen megemelkedéséhez vezethet. 

Ezzel a műtéttel párhuzamosan, vagy ettől függetlenül van lehetőség ún. glaukómaimplantátum 

behelyezésére, mely a csarnokvizet kivezeti a szemből, így csökkentve a nyomást. Ezek az 

implantátumok sajnálatos módon háziállatainkban nem működnek olyan jól, mint emberekben, 

ugyanis gyakran elzáródnak. 
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Összefoglalva egyik műtét megoldás sem nyújt végleges megoldást a zöldhályogra, és a páciensek 

nagyobbik része a műtétek ellenére előbb-utóbb megvakul. A jelenleg alkalmazott technikák inkább 

csak időt nyernek kedvencünknek. 

Abban az esetben, ha a magas nyomás valamilyen más szembetegség miatt alakult ki, akkor az 

alapbetegséget is kezelni kell. Így pl.: ha daganat okozza a magas szemnyomás, akkor a szemgolyót 

el kell távolítani, vagy ha lencseluxáció vezetett zöldhályoghoz, akkor a lencsét kell minél előbb 

kivenni. 

Mit tehetek, ha a kutyám/macskám glaukóma miatt megvakult, és a magas nyomás fájdalmat 

okoz neki? 

Egy vak és fájdalmas szem esetében javasolt a szemgolyó eltávolítása (enukleáció). A műtét során a 

bőrt a szemüreg felett összevarrjuk, és a hamarosan visszanövő szőr eltakarja a szemgolyó helyét.  

Lehetséges megoldás még ún. intraszklerális protézis behelyezése. Ennél a beavatkozásnál a szem 

belső részeinek eltávolítása után egy szilikongolyót helyezünk a szembe, így a szemgolyó 

megmarad. 

Ezenkívül kutyák esetében van lehetőség egy gyógyszer (gentamicin) szembe történő injektálásával 

a szemnyomás csökkentésére, és így a szemgolyó megtartására. Mivel a gyógyszer a retinára is 

mérgező, ezért látó szemnél nem használható. Hasonlóan nem alkalmazható macskák esetében, 

náluk ugyanis az injekciót követően daganat alakulhat ki a szemgolyóban. 

Milyen a glaukóma kórjóslata? 

Amennyiben a zöldhályogot korán felismerik, akkor az állatok többsége jól reagál a gyógyszeres 

kezelésre. Ennek ellenére ritka, hogy a szemnyomás hosszú ideig normál értéken marad, mivel a 

kezelés mellett is megemelkedhet a nyomás, mely végsősoron az állat vakságához vezet.  
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