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A macskaszem elva ltoza sai 
herpeszví rusos ferto ze skor  

Mi a herpesz? 

A herpesz egy vírus (Feline herpesvirus - 1) mely a szemen kívül a 

légzőszervekben is tud megbetegedést okozni.  

Hogyan fertőződött meg a macskám herpeszvírussal? 

A herpeszvírus megjelenik az orr és a száj nyálkahártyájában és a 

kötőhártyában. Fertőzés akkor történik, amikor a cica egy másik, 

fertőzött macskával találkozik, mely épp a vírusürítés szakaszában van. 

Kölyökmacskák rendszerint az anyjuktól fertőződnek.   

Milyen tünetei vannak a herpeszvírusos fertőzésnek? 

A herpeszvírussal fertőzött macskák kezdetben a náthához hasonló 

tüneteket (tüsszögés, orrfolyás) mutatnak. A szemfelszíni szövetek 

(szaruhártya, kötőhártya) kifekélyesedhet. Fiatal macskáknál gyakori, 

hogy a fekélyes területeken rendellenes összenövések alakulnak ki. Az 

elváltozást symblepharonnak nevezzük.  

Idősebb cicáknál rendszerint a szaruhártya és/vagy kötőhártya gyulladása alakul ki. A szem 

ilyenkor pirosnak tűnik, és a cica könnyezik és hunyorog. Légzőszervi tünetek felnőtt állatokban 

általában nem figyelhetőek meg.  

Segít az antibiotikum a herpeszes fertőzésen? 

Az antibiotikumok csak bakteriális fertőzés esetén hatásosak, tehát 

vírusfertőzéskor nem. Időnként a herpeszes fertőzés mellett kialakul 

bakteriális fertőzés (Chlamidophyla, Mycoplasma) is, ilyen esetekben 

a vírusellenes terápiát kiegészítjük antibiotikummal.  

Van olyan gyógyszer, mely elpusztítja a herpeszvírust?  

A gyógyszeres kezelés sajnos csak a herpeszvírus szaporodását állítja 

meg. Ez azonban segít abban, hogy a cica saját immunrendszere le 

tudja győzni a fertőzést.  

A herpeszvírusos fertőzés következményeként létrejött symblepharon 

orvosolható műtéttel?  

Sajnos ez a beavatkozás ugyan technikailag kivitelezhető, mégsem javasolt, mivel a kezdeti javulás 

után az összenövés újra kialakul. Ráadásul az új összenövés sok esetben nagyobb mértékű, mint az 

eredeti elváltozás.  

Kölyökmacska váladékozó szemekkel és 

orrfolyással. 

Herpesz fertőzés következtében kialakult 

symblepharon. 

Herpeszes szaruhártya fekély és szaruhártya 

gyulladás. 
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A macskám egész életében herpeszes marad? 

A macskák körülbelül 80%-a egy életen át vírushordozó marad. Ez nem jelenti azt, hogy egész 

életükben betegek lesznek, azonban időnként ürítik a vírust, illetve esetenként akár újra 

megbetegedhetnek. 

Hogyan tudom megakadályozni, hogy a macskám ismét megbetegedjen? 

Macskák esetében a stressz az egyik legfontosabb tényező a betegség újbóli kialakulásában. Az, 

hogy az Ön macskájának mi jelent stresszt, leginkább Ön tudja. A leggyakoribb stresszorok a 

következők: költözés, macskapanzió, új háziállat, a tulajdonos elutazása, stb. Próbálja meg ezért, 

amennyire tudja, kedvencét megóvni ezektől a tényezőktől. 

El tudom kapni a macskámtól a herpeszt?  

Nem. A macskák herpeszvírusa emberre nem fertőző.  

Van esetleg védőoltás herpesz ellen? 

A macska kombinált oltások tartalmaznak herpeszvírust is. A vakcinázás nem védi meg cicáját a 

fertőzéstől, azonban a tünetek vakcinázott állatoknál enyhébben jelentkeznek.  
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