
Enukleáció  

Milyen beavatkozás az enukleáció? 

Az enukleáció a szemgolyó műtéti eltávolítását jelenti. 

Miért kell eltávolítani a kutyám/macskám szemét? 

A szemgolyó eltávolítása javasolt minden olyan esetben amennyikor a szemgolyó vak, és fájdalmas, 
és ezen az állapoton sem gyógyszeres terápiával, sem egyéb sebészeti beavatkozással nem tudunk 
segíteni. A leggyakoribb okok a következők: glaukóma (vagy zöld hályog= magas szemnyomás), 
daganat (a szemben, vagy a szem körül), nem műthető sérülések, nem gyógyítható fertőzések, 
gyulladások. Azonban ha a szemgolyó „csak“ vak, de nem fájdalmas, nem feltétlenül szükséges az 
eltávolítása.  

Hogyan történik az enukleáció? 

A szemgolyó eltávolítása mindig műtéti altatásban történik. Elsőként szemgolyó környékén a szőrt 
lenyírjuk, fertőtlenítjük, a műtéti területet izoláljuk, majd a szemgolyót eltávolítjuk. A műtéti sebet az 
alsó és a felső szemhéj bőrének összevarrásával zárjuk. Legtöbbször felszívódó varróanyagot 
használunk, így nincs szükség a műtétet követő varratszedésre. A műtét az ambuláns betegellátás 
keretében történik, ez azt jelenti, hogy állata még a műtét napján haza mehet. Egyes esetekben (pl.: 
idős állat egyéb szervi betegséggel, vagy ha a műtétre valamilyen oknál fogva csak délután/este 
kerülhet sor) javasoljuk, hogy állata maradjon éjszakára a klinikán.  

Milyen utókezelésre van szükség? 

A legtöbb beteg a műtétet követő 5-7 napon belül fájdalommentes. A műtét napján állata tőlünk 
fájdalomcsillapítót kap, melyet Önnek otthon tabletta vagy folyadék formájában kell tovább adnia, 
rendszerint egy hétig. Egyes betegek dörzsölik/vakarják a műtéti területet, ilyenkor állatának a 
fertőzés elkerülése érdekében gallért kell viselnie. A műtét követő 2-3 napban kis mennyiségű pirosas 
sebváladékozás várható. Hasonló váladék ürülhet az orrból is, ez azonban teljesen normális.   
A varratok eltávolítása (amennyiben szükség van rá) 10 nappal a műtét után történik. 

Érez e fájdalmat a kutyám/cicám a műtétet követően? 

Mivel a szemgolyó eltávolítása rendszerint akkor történik, amikor a szemgolyó fájdalmas, így a 
műtétet követő 24 órán belül jelentősen javul a betegek közérzete. Állata a műtét előtt, alatt és a 
műtét követően, folyamatosan kap fájdalomcsillapítót. Ezt a készítményt a műtétet követő néhány 
napig Önnek kell adnia.  

Hogy fog kinézni a kutyám/cicám a műtét után? 

Közvetlenül a műtét a után a műtéti seb duzzadt lesz. A duzzanat a következő pár napban lelohad, 
majd egy pár héten belül ismét kinő a szőr a műtéti területen.  A műtét helyén a bőr kissé besüpped, 
mert a szemgödörben kevés szövet maradt (izom és zsírszövet). Ez a besüppedés hosszúszőrű 
fajtáknál alig tűnik fel.  

 

  



Mi történik az eltávolított szemmel? 

Az eltávolított szemgolyót a legtöbb esetben kórszövettani vizsgálatra küldjük. Ez segít a kórok 
feltárásában, ami esetleg fontos lehet a maradó szem egészségének megőrzése miatt.   

Van egyéb megoldás is? 

Igen van. Egyes esetekben be lehet ültetni egy ún. intraszklerális protézist. Ez egy 
szilikonimplantátum amit gyakorlatilag a szemgolyó vázába (szaru- és ínhártya) ültetünk be. Fontos 
megjegyezni, hogy a ez a beavatkozás tisztán kozmetikai megoldás, és bár Önnek és családjának szép, 
állatának semmilyen előnnyel nem jár. Fontos tudnia azt is, hogy ez a szemgolyó idővel összemegy, 
és a színe nem lesz olyan, mint egy egészséges szemé. A műtét követően pár hétig állatának 
szemcseppre lesz szüksége. Egyes állatoknál az operációt követően komplikáció alakul ki, amely miatt 
állandó csepegtetésre, illetve egyes esetekben a szemgolyó teljes eltávolítására van szükség. Az 
intraszklerális protézist leginkább azokban az estekben javasoljuk, ahol a jövőben a másik szem 
megvakulása is várható.  

Vannak esetek, amikor nem lehetséges protézis beültetése. Ilyen pl.: szemgolyóban lévő daganat, 
vagy belső szemgyulladás. Macskáknál kutyákkal összehasonlítva gyakrabban fordul elő műtét utáni 
szövődmény.  

 


