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Indolens szaruhártya fekély 
 

Mi az a szaruhártya? 

A szaruhártya a szem legkülső, átlátszó rétege, mely mindössze 0.6mm vastag. Több rétegből áll, 

melyek közül a legkülső réteg a szaruhártya hámja, alatta található az ún. stróma, mely a 

legvastagabb réteg, végül a legbelső, mindössze egy sejtsornyi réteg az endothelium. 

Mi az a szaruhártya fekély? 

Szaruhártya fekélyről akkor beszélünk, ha a szaruhártya hámja leválik. A felületes fekélyek 

rendszerint gyorsan, 7-10 napon belül gyógyulnak.  Ilyenkor a szaruhártyaseb széléről sejtek válnak 

le és befedik az érintett területet. 

Honnan tudom, hogy a kutyámnak szaruhártya fekélye van? 

A szaruhártya tele van idegvégződésekkel, ezért ha kifekélyesedik, az rendszerint fájdalommal jár. 

Ilyenkor a kutyák, hunyorognak, kerülik a fényt, könnyeznek, vakarják az érintett szemet. 

Mit jelent az, hogy egy fekély indolens? 

Az indolens fekélyek nem gyógyulnak meg a fent említett 7-10 nap alatt, így folyamatosan 

fájdalmat okoznak az állatnak.  

Miért nem gyógyulnak az indolens fekélyek? 

Ebben a kórképben azok a sejtek, melyek befednék a szaruhártya kifekélyesedett területét nem 

tudnak letapadni az alatta lévő réteghez (stróma). Sajnos a pontos kórokot még a mai napig nem 

sikerült felfedezni, de egyrészt úgy tűnik, hogy a hámsejtek éretlenek, másrészt a stróma felszínén 

képződik egy membrán, mely megakadályozza az epithel sejtek letapadását. 
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Mikor fordul elő indolens fekély? 

Indolens fekély általában középkorú-idősebb páciensekben fordul elő, valamilyen szemfelszíni 

sérülést követően. 

Hogyan lehet gyógyítani az indolens fekélyt? 

Az indolens fekélyeket sajnos nem lehet csak szemcseppel kezelni. Szükséges az elváltozott 

szaruhártya terület eltávolítása, és a seb „felfrissítése”. A kezelést rendszerint helyi 

érzéstelenítésben el lehet végezni. A beavatkozás után egy lágy kontaktlencsét helyezek be, mely 

mint egy „sebtapasz” védi a szemfelszínt, és csökkenti a beavatkozás utáni fájdalmat. A gyógyulás 

az említett beavatkozásnál kb. 80%-os.  

Milyen otthoni kezelésre van szükség? 

Otthon naponta 3x szemkenőcsöt vagy szemcseppet kell alkalmaznia, illetve naponta 1x 

fájdalomcsillapító tablettát/oldatot kap kutyája. Emellett a gyógyulás idejére (általában 2 hét) gallért 

kell viselnie. 

Vissza kell jönnöm ellenőrzésre vagy megnézheti a beküldő állatorvosom is a kutyát? 

A kontroll mindenképpen javasolt, egyrészt a kontaktlencse eltávolítása miatt, másrészt, mert az 

esetek mintegy 20%-ban az indolens fekély nem gyógyul meg az első beavatkozás során, tehát 

újabb kezelésre van szükség. 
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