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Szaruhártya sequester 

 

       

              

Mi az a szaruhártya? 

A szaruhártya a szem legkülső, áttetsző rétege, mely kevesebb 

mint egy milliméter vastag. Azért, hogy áttetsző legyen, a 

szaruhártya nem tartalmaz vérereket. Ez hajlamosítja 

fertőzésekre, illetve lassítja a sérülések gyógyulását. 

Mi az a sequester? 

A sequester egy elhalt szaruhártya terület, melytől a körülötte lévő, egészséges szaruhártya 

megpróbál megszabadulni. Az elváltozás a barna szín különböző árnyalataiban jelenik meg. 

Egyes esetekben a szaruhártya gyulladással reagál a sequester jelenlétére, ilyenkor vérereket 

is láthatunk körülötte. A sequester szinte kizárólag csak macskákban fordul elő.  

Okoz problémát a sequester a macskámnak? 

Valószínűleg igen. Mivel az elváltozás barna, így ezen a területen 

nem jut be fény a szembe, így egyrészt okozhat látászavart. 

Másrészt a sequester-től megpróbál a szervezet megszabadulni, 

mely azzal jár, hogy a szaruhártya kifekélyesedik, azaz lesz rajta 

egy seb. Ez fájdalmas, így a cica könnyezik, hunyorog, esetleg a 

mancsával dörzsöli a szemét. A kifekélyesedett terület 

befertőződhet, és ez akár a szemgolyó elvesztéséhez is vezethet. 

Miért lett az én cicámnak sequestere? 

Sajnos, bár rengeteg kutatás folyik a témában, még mindig nem tudjuk pontosan, hogy 

hogyan jönnek létre a sequesterek. Az biztos, hogy a szaruhártyát érő rendszeres traumák 

elősegítik a kialakulását, éppen ezért gyakoribb rövid fejű cicákban (pl.: perzsa), ahol a 

szemgolyó jobban ki van téve környezeti hatásoknak. Kialakulhat akkor is, ha a szemfelszínt 

folyamatosan irritálja egy beforduló szemhéj (ún. entrópium), illetve akkor is ha a 

szaruhártyát tápláló könny mennyisége vagy minősége nem megfelelő (ez utóbbit feltételezik 

sphynx macskák esetében). Hajlamosíthat sequester kialakulásra a macskák herpeszvírusos 

fertőzése is. 

Hogyan tudom kezelni a macskámat? 

Konzervatív és sebészeti kezelés is létezik.  

Abban az esetben, ha a sequester nem túl fájdalmas és kicsi, helyi antibiotikumos kezelés és a 

szemfelszín nedvesítése javasolható, egészen addig, amíg a szaruhártya magától le nem dobja 

az elhalt területet. Sajnos arra vonatkozóan nincsen semmilyen információnk, hogy mennyi 
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idő alatt válhat le egy sequester, illetve honnan lehet tudni, hogy esetleg le fog válni. 

A sequesterek idővel nőhetnek, illetve ahogy már korábban szó volt róla, be is 

fertőződhetnek. Ilyenkor, ahogy mélyülnek akár a szemgolyó ki is lyukadhat, ezért ekkor 

műtéti beavatkozás javasolt. 

Több műtéti lehetőség is létezik, melyeknél a műtétet követő látóképesség eltérő: 

 az elhalt területet el lehet távolítani, majd a szaruhártyát egy lágy kontaktlencsével be 

lehet fedni, ezzel elősegítve a gyógyulást (1. kép) 

 az elhalt terület eltávolítása után a területre ún. nyeles kötőhártya lebenyt varrunk, 

ezzel vérereket viszünk a szaruhártyába, így segítjük elő a gyógyulását (2. kép) 

 az elhalt terül eltávolítása után a szaruhártya sebre valamilyen szaruhártyát pótló 

anyagot –ún. graftot- (pl.: amniont) varrunk, mely egyrészt elősegíti a gyógyulást, 

másrészt javítja a szaruhártya átlátszóságát műtét után 

 az elhalt területet szaruhártya lebeny áthelyezéssel távolítjuk el, így növelve a műtét 

utáni látóképességet (3. kép) 

 

Van a műtétnek kockázata? 

A szaruhártya műtétek általános altatásban történnek, melynek természetesen van minimális 

kockázata. A műtéti eljárás rendszerint sikeres, bár abban az esetben, ha a sequestert csak 

leválasztják, de nem varrnak a helyére valamilyen graftot, akkor előfordulhat, hogy ismét 

kiújul. A graftos technikáknál ritka, de előforduló komplikáció, hogy a graft nem épül be, 

ekkor újabb műtétre lehet szükség. 

A műtétet követően milyen otthoni kezelésre van szükség? 

A műtét után cicájának mindképpen gallért kell hordania a következő 10 napban. Ezenkívül 

antibiotikumos szemcseppet és szájon át fájdalomcsillapítót kap egészen a kontrollig. A 

betegek többsége a műtét után 2 héttel már fájdalommentes és visszatérhet a korábbi 

megszokott cica-életéhez. 
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