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A harmadik szemhéj mirigyének előesése 
       (más néven ˮcseresznyeszemˮ) 

 

       
              

 

Hol található a harmadik szemhéj mirigye? 
A harmadik szemhéj egy háromszög alakú nyálkahártya- kettőzet, mely a szemgolyó  és az alsó 
szemhéj között, a belső szemzugban található.  A harmadik szemhéj feladata a szem védelme. Belső 
felületén található a harmadik szemhéj mirigye, melynek fontos szerepe van a könnytermelésben.  

Mit csinál a harmadik szemhéj mirigye? 
A harmadik szemhéj mirigye a könnytermelés kb. 30%-ért felelős.  Csökkent mirigyműködés ún. 
ˮszáraz szem betegséget“ okozhat (más néven keratoconjunktivitis sicca), mely egy igen fájdalmas 
megbetegedés. 

Honnan ismerem fel, hogy a kutyámnak előesett a harmadik szemhéj mirigye? 
Normális esetben a harmadik szemhéj mirigy nem látszik. Egyes kutyákban, növekedés során a szövet, 
mely a mirigyet a helyén tartja, meglazul, és így a mirigy előesik. Az előesett mirigy megduzzad, és 
begyullad. Ekkor a belső szemzugban egy pirosas-rózsaszín gömbölyű képletet jelenik meg (innen az 
elváltozás angol neve: cherry eye = cseresznyeszem). 
Az érintett szem rendszerint váladékozik és könnyezik. Ha a mirigy hosszabb ideje elő van esve, a 
felülete ˮmálnaszerűvé” válik (nyiroktüszők duzzanata), és kiszárad.  
A harmadik szemhéj mirigyének előesése elsősorban fiatal kutyákban fordul elő, azon belül is 
brachycephal fajtákban (shih tzuh, boxer, angol bulldog, lhasa apso), illetve nagytestű, laza bőrű 
kutyákban (masztiff, dog, cane corso) fordul elő.  Gyakran mindkét szem érintett, de nem ugyanabban 
az időben.  

Hogyan tudom kezelni a kutyámat, és mennyire sikeres a műtét?  
A harmadik szemhéj mirigy visszahelyezése műtéttel, altatásban történik. A műtét 90-95%-ban 
eredményes. Recidíva (a mirigy újra előesik) gyakoribb nagytestű kutyafajtákban, ilyenkor újabb 
műtétre van szükség. Minél régebben esett elő a mirigy, annál valószínűbb, hogy a műtét után újból 
előesik.   

Ha úgyis kialakul a másik szemén is, nem lenne jobb, ha megvárnám, és egyszerre 
műtenénk mindkét szemet? 
A mirigy visszahelyezése csak akkor lehetséges, ha előesett, így azt a szemet, ahol a mirigy nincs 
előesve, nem lehet megműteni. Az érintett szemet azonban minél előbb érdemes megműteni, mert az 
előesett mirigy nem tudja ellátni a feladatát.  
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