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Mopszok szemészeti betegségei 

Miért olyan nagy a mopszok szeme? 

Valójában a mopszok szeme nem nagyobb, mint más kutyafajtáké, 

hanem a koponyájuk sokkal rövidebb és szélesebb. Ennek 

következtében a szemgödör sokkal laposabb, így a szem lényegesen 

előrébb helyeződik (fiziológiás exophthalmus) mint más, hosszabb 

fejű fajtákban. 

Milyen szemészeti problémákat okoz ez a koponyaforma? 

Mivel a szemgolyó lényegesen előrébb helyeződik, így a szem sokkal 

kevésbé védett, mint hosszabb fejű fajtákban. 

Az emberrel ellentétben a kutyák esetében nem lenne szabad látni a 

szemgolyó fehér részét (ez az ún. sklera). Amennyiben ez látható, akkor 

a szemhéj túl hosszú (makroblepharon), így a szem még jobban ki van 

téve a sérülésnek. Ez a szemhéjállási rendellenesség szélsőséges 

esetekben ahhoz vezethet, hogy a szemgolyó akár ki is esik a lapos 

szemüregből, például egy másik kutyával történő verekedés/játék során.  

A rövid fejforma eredményeként mopszoknál a bőr az orr területén 

felgyűrődik és a belső szemzugnál befordul (nasalis entrópium). A 

szemhéjszélen lévő szőrök pedig folyamatosan irritálják a 

szemfelszínt. Ennek következtében a szemfelszínen idült gyulladás 

alakul ki, mely pigment lerakódásával ját (keratitis pigmentosa). Minél több pigment van a 

szemfelszínen, annál rosszabbul lát a kutya, sőt akár meg is vakulhat a pigmentáció 

következtében. 

 

Milyen egyéb szemészeti problémák jellemzőek a fajtára? 

A mopszra és az egyéb rövid fejű fajtára (francia bulldog, shih tzuh, lhasa apso) kifejezetten 

jellemző mind a minőségi, mind a mennyiségi szárazszem betegség (keratoconjunktivitis 

sicca). A természetes könnyfilm táplálja és védi a szaruhártyát, így ha ennek a mennyisége, 

vagy a minősége nem megfelelő, gyakran alakul ki szaruhártya fekély illetve gyulladás. A 

szárazszem betegség egész életen át tartó terápiát igényel. 

Honnan ismerem fel, hogy a kutyámnak szemproblémája van? 

 Gyakran kipirult és váladékos a szeme 

 Gyakran van szaruhártya fekélye 

 Nyitott szemmel alszik 

 Barnás-szürkés homályt látok a szemén, főleg az orr felöli részen 

 Látom a „szeme fehérjét” 

 

A szemgolyó előrébb helyeződik, a 

szemhéjak pedig túl hosszúak, így a 

sklera jelentős része látható. A 

szemgolyó nagy része nem védett. 

A szemfelszín folyamatos irritációja a 

szaruhártya pigmentációjához vezet. 
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Milyen megoldás van a problémákra? 

A szemhéjállási rendellenességet műtéttel (ún. nasalis 

kanthuszplasztikával) kell korrigálni. Ennél a műtétnél mind az alsó mind 

a felső szemhéjat lerövidítem, illetve a szemhéjat kifelé fordítom, hogy a 

szőrök ne irritálják tovább a szemfelszínt. Emellett mopszoknál 

rendszerint élethosszig tartó szemészeti kezelésre (ciklosporin, 

pimecrolimus vagy tacrolimus hatóanyagú készítmény) van szükség a 

szárazszem betegség miatt. A gyógyszeres terápia egyúttal segít a már lerakódott pigment 

eltávolításában, és megakadályozza a további pigmentképződést. 

 

Hogyan zajlik az operáció? 

A műtét altatásban zajlik. Minden altatás bizonyos mértékben megterheli a keringést, ezért 

mindig rizikóval jár. Ennek a mértéke azonban egészséges állatokban csekély. Mindenképpen 

javasolt a műtét előtt egy általános kivizsgálás és vérlabor, így lehetünk biztosak abban, hogy 

kedvencünk semmilyen egyéb betegségben nem szenved.  

A rövidfejű fajtákban az altatás némiképpen kockázatosabb, ugyanis a légutaik szűkebbek. Az 

altatás altatógázzal történik, mely egy légcsőtubuson keresztül jut be a páciens tüdejébe. A 

tubust ébredéskor távolítjuk el akkor, amikor a páciens már magától tud levegőt venni. Az 

ébredési fázisban a beteg folyamatos megfigyelés alatt van.  

 

Milyen otthoni kezelésre van szükség a műtétet követően? 

A műtét utáni 2 hétben a kutyájának védőgallért kell viselnie. Nagyon fontos, hogy gallér 

mindig rajta legyen; a kutyák nagy része remekül tud gallérban enni-inni.  

Emellett naponta 3x szemkenőcsöt, illetve naponta 1x fájdalomcsillapítót kell kapnia. 

Varratszedés rendszerint a műtétet követő 10-14. napon van. 

 

 

A szemhéjak állása a műtét után. 


