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Goniodiszgenezis vizsgálata Magyar Vizsla fajtában 

Mit jelent a glaukóma/zöldhályog? 

A glaukóma/zöldhályog diagnózis emelkedett szemnyomást jelent. A 

szemnyomás normális értéke kutyában 10-23Hgmm (higany 

milliméter). 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 (az ún.csarnokzugnak) 

veleszületett, vagy korral kialakuló szűkülete/záródása miatt alakul ki. A kórkép neve 

goniodiszgenezis. Ha a szemnyomás a rendellenesen fejlődött csarnokzug miatt alakul ki,  ún. 

primer (elsődleges) glaukómáról beszélünk. Mivel a szemben termelődő csarnokvíz nem tudja 

elhagyni a szemet, megemelkedik a szemnyomás, mely később vaksághoz vezet. 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. Számos fajta érintett, köztük a Magyar Vizsla is. 

Mit jelent a goniodiszgenezis és hogyan vizsgálható?  

A goniodiszgenezis a csarnokzug fejlődési zavarát jelenti és 

gonioszkópiával vizsgálható. A vizsgálat során egy nagyító lencsét 

helyezünk az állat szemére, mely a vizsgáló számára felnagyítja a 

csarnokzugot, így az könnyebben elbírálható. A vizsgálat előtt a kutya 

helyi érzéstelenítő szemcseppet kap, így a vizsgálat nem okoz 

semmilyen fájdalmat/kellemetlenséget. 

Pontosan mit vizsgál az állatorvos a gonioszkópia során? 

A gonioszkópia során a csarnokzug tágasságát és az ottlévő rostok (lig. pectinatum) alakját 

vizsgáljuk, és ezek alapján meghatározzuk az elváltozás súlyosságát.  

  

Glaukóma egy Magyar Vizsla bal szemén. 

A szem vörös, a szaruhártya opálos, a 

szemgolyó nagyobb. 

Gonioszkópiás lencse a kutya 

szemén. 
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Nem tökéletes a kutyám csarnokzuga. Mit jelent ez? 

Amennyiben a csarnokzug enyhén rendellenes, akkor az adott kutyának valószínűleg sosem lesz 

vele problémája, azonban ha őt egy olyan egyeddel párosítják, ahol szintén van elváltozás, akkor az 

a kölykökben az elváltozás halmozottan fordulhat elő, tehát náluk már elképzelhető, hogy később 

magas szemnyomás alakul ki. Emellett vannak olyan fajták (pl.: Simaszőrű Retriever) ahol korral is 

változik a csarnokzug, és ennek következtében alakul ki később a glaukóma.  

Miért pont a Magyar Vizslában fontos ez a kórkép? 

Nemzetközi kutatások szerint a Magyar Vizslában gyakran fordul elő primer glaukóma, azonban 

egyenlőre nem tudjuk, hogy pontosan miért. Szeretnénk nagyszámú egyedet megvizsgálni, hogy fel 

tudjuk mérni, hány Magyar Vizslának van rendellenes csarnokzuga, illetve, hogy az milyen fokú, 

és hogyan változik a kor függvényében. 

Ha a kutatás sikerrel jár, kifejezetten a fajtára jellemző adatokkal tudunk majd szolgálni, ami 

egyrészt kórjóslati, másrészt tenyésztési szempontból nagyon fontos, hiszen a glaukóma egy 

fájdalmas és végső soron vaksághoz vezető betegség amit nyilván minden tulajdonos és tenyésztő 

szeretne elkerülni. 

  


