
A MÁOK Országos Oktatási Bizottságának ajánlása: 

A társállatok szemészeti vizsgálatának lépései és a fiziológiás állapot leírása 

 

 

I. A szemészeti vizsgálat első lépése a pontos anamnesis felvétele, melynek során a 

következő szempontokra vagyunk figyelemmel: 

 

 

- az állat életkörülményei (lakásban vagy udvaron tartott-e, egyedüli vagy társaival él-e,  

- utazott-e az elmúlt időszakban 

- van-e a tulajdonosnak tudomása lezajlott betegségről, sérülésről 

- ha az egyik szemét már elvesztette, milyen ok miatt 

- milyen az általános állapota, van-e valamilyen heveny vagy krónikus megbetegedésről 

tudomása a tulajdonosnak 

- van-e viselkedésbeli változás, amit tapasztalt 

- a szemészeti panaszok egy vagy kétoldaliak-e 

- mióta tartanak a tünetek, milyen gyorsan/lassan alakultak ki 

- van-e tájékozódási zavara az állatnak, ha igen mióta tart, milyen körülmények között 

jelentkezik, és milyen súlyos formában, csak az egyik oldalon tapasztalható-e vagy kétoldali 

- van-e váladékozás 

- tapasztalható-e fájdalmasság az érintett szemen, ha igen miben nyilvánul meg (hunyorgás, 

könnyezés, előesett harmadik szemhéj) 

- van-e elszíneződés az érintett szemen, és ha igen milyen típusú és helyeződésű 

- van-e az állat környezetében valaki (vele élő másik állat, vagy családtag) akinek szemészeti 

megbetegedése van 

- kapott-e már bármilyen kezelést korábban és ha igen, akkor mit 

 

A szemészeti vizsgálat elvégzéséhez szükséges minimális eszközpark. 

 

 

Az alábbiakban taglalt vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges megfelelő 

vizsgáló helység és néhány olyan eszköz, amely lehetővé teszi a szemgolyó megfelelő 

nagyításban elvégzett, valamint a középső és hátsó szegmens vizsgálatát. Ezek hiányában 

pontos vizsgálat nem hajtható végre és nem határozható meg az állat korrekt szemészeti 

státusza. 

 

- sötétíthető vizsgáló helység 

- fokális fényforrás 

- nagyító eszköz  

- ophtalmoscope 

- nyomásmérésre alkalmas eszköz (pl. Schiötz-féle tonométer, Tonopen, TonoVet, Tonopen 

Avia) 

- Schirmer-teszt 

- fluoreszcein tesztcsík  

- helyi érzéstelenítésre alkalmas szemcsepp 



- tropicamid tartalmú szemcsepp 

- a szem mosására alkalmas steril folyadék 

- Desmarres-kanál és/vagy atraumatikus csipesz 

- mintavételre alkalmas eszközök  (bakteriológiai mintavételre alkalmas cső és mini mintavevő 

eszköz, citológiai mintavételre alkalmas eszköz pl. szikepenge, cytobrush, Milipore papír) 

 

 

 

I. A szemészeti vizsgálat lépései. 

 

 

1. Az állat megtekintése, még mielőtt a vizsgálóasztalra kerülne,  mozgásának, tájékozódó 

képességének megítélése.  

Az egészséges  állat mozgása magabiztos, testtartása, mozgása korára, fajára, fajtájára jellemző, az 

útjába kerülő tereptárgyakat világosban és sötétben is biztonsággal kikerüli. 

 

2. A szem és a szemkörnyék megtekintése normál világítás mellett anélkül, hogy azt 

megérintenénk. Ilyenkor figyelemmel vagyunk a következőkre: 

- a koponya szimmetriája, a bőr állapota 

- váladék vagy szárazság jelei a szemkörnyéken és az orrtükör körül 

- a szemrés tágassága, mérete 

- a szemtengely iránya 

- kipirultság, vagy a szemgolyó egyéb feltűnő színbeli eltérése a normálistól, illetve a 

szaruhártya felszínének megítélése (csillogó vagy tompa fényű) 

Fiziológiásl lelet: A szemgolyók a szemgödörben szabályos anatómiai helyeződésben ülnek, méretük 

fajra jellemző, szimmetrikusak, tapintásuk nem fájdalmas. A szemhéjak szabályos hosszúságúak, 

szimmetrikusak, mozgásuk szabad, akadálytalanul és teljes egészében záródnak. A harmadik szemhéj 

normál helyeződésben van, nem tűnik elő, vagy a belső szemzugban csak a bulbaris szabad szél 

látható. A szemrés normális tágasságú, a két oldal szimmetrikus. Kóros váladék a szemkörnyéken 

nem látható. (A belső szemzugban naponta képződő, mindössze kölesnyi/lencsényi, beszáradt 

nyálkacsomó nem minősül kóros váladéknak.) 

 

3. Reflexvizsgálatok (dPLR, iPLR, dazzle reflex, palpebralis refelx, corneareflex) és a látóképesség 

vizsgálatára használható tesztek:  fenyegetési válasz kiváltása, vattapamacs-teszt, és kisebb 

testű állatok esetében a ráhelyezési reflex ellenőrzése. A tájékozódó képesség felmérésére 

akadálypályán való haladás vizsgálatát is igénybe lehet venni. 

 

Fenyegetési válasz (manace response) 

Az érintett szemgolyó irányába történő mozdulatra adott válasz, amely a szemhéjak zárását, a 

szemgolyó hátrafelé mozdulását, esetleg a fej elmozdítását jelenti. Tanult válaszreakció, emiatt 

fontos megjegyezni, hogy 4 hónapos kor alatt nem bírálható el biztonsággal. 

Egészséges állat esetében kiváltható. 



 

Reflexvizsgálatok 

PLR (pupillareflex) és a pupilla vizsgálata 

A nyugalomban lévő állat pupilláinak vizsgálata először normál fényviszonyok között, majd sötét 

vizsgáló helyiségben, ún. retroilluminációval, amelynek során  1-1,5 méter távolságból a direkt 

fényforrást az állat két szeme között, az orr felé irányítjuk. Ezzel a módszerrel egyszerre világítva meg 

mindkét oldali szemet a szemfenékről visszaverődő fényben könnyebben megítélhető egy enyhe fokú 

anisocoria is. 

A pupillareflex vizsgálata során fokális, erős fényre adott pupillaszűkületet vizsgáljuk. Az ipszilaterális 

pupilla reakciója direkt PLR, a kontralaterális pupilla szűkülése indirekt vagy konszenzuális PLR, amely 

nem minden fajban van jelen.  

Fiziológiás lelet: a pupillák normál fényviszonyok között közepes tágasságúak, szimmetrikusak, 

mozgásuk akadálytalan, erős beeső fényre azonnali, teljes szűkülettel reagálnak. A kontralateralis 

pupilla csaknem a megvilágított pupilla tágasságával egyenlő, és a megvilágítás erre az oldalra 

történő áthelyezésére további szűkülettel reagál. (swinging flashlight reflex) 

 

Hunyorgási próba (dazzle reflex) 

A vizsgált szemet erős, fokális fényforrással megvilágítva a szemhéjak teljesen, vagy részlegesen 

záródnak az ipszilaterális, néha a kontralaterális oldalon is.  

Egészséges állatban pozitív, kiváltható. 

 

Palpebralis reflex 

A szemhéjak érintésére adott válasz, amely a szemrés zárását jelenti. Általában a medialis és a 

lateralis canthus érintésével vizsgáljuk. Félelem és a túlságosan hosszú szemhéjak, nagyon tág 

szemrés tökéletlen szemrészárást eredményezhet. 

Egészséges állatban kiváltható, az érintésre adott válasz a teljes szemrészárás. 

 

Corneareflex 

A cornea perifériás részének óvatos érintése vékony vatta vagy pamutszállal, amelyre adott reakció a 

szemrés zárása, és a szemgolyó hátrafelé mozdítása. 

Egészséges állatban pozitív, kiváltható. 

 

4. Könnytermelés mérése 

A könnytermelést a vizsgálat azon szakaszában célszerű elvégezni, amikor még a szemhéjakat, a 

szemet ért semmilyen direkt manipuláció nem befolyásolja a könnytermelést. 

Fiziológiás lelet: a STT értéke normál tartományba esik, 15-25 mm 1 perc alatt mérve. 



 

5. A függelékek és az elülső szegmens vizsgálata, amely a szemhéjak, a könnykészülék, a 

kötőhártya, az ínhártya, a limbus, a könnyfilm, a szaruhártya, az elülső csarnok, a 

szivárványhártya és a lencse vizsgálatát foglalja magában. 

A vizsgálatot normál fényviszonyok mellet is és elsötétített vizsgáló helyiségben is, fokális fényforrás 

használatával, nagyító eszközzel, a vizsgált területet többféle szögből szemügyre véve végezzük. 

 

A szemhéjak vizsgálatakor a következő szempontokra vagyunk figyelemmel: 

- a szemkörnyék bőrének, szőrzetének állapota, váladékkal való szennyezettsége 

- a szemrés mérete, a szemhéjak hossza 

- a szemhéjak helyzete, mozgékonysága, záródása 

- a szempillák helyeződése, iránya, a caruncula állapota 

- a szemhéjszél épsége, vonala, a szemhéjszéli mirigyek állapota 

Fiziológiás lelet: a szemhéjak a fajra, fajtára jellemző hosszúságúak, a bőr és a szőrzet rajtuk ép, 

mozgásuk akadálytalan, pislogáskor záródnak, a szemhéjszél ép, rendellenes pillaszőr nem látható 

rajta, vonala végig követhető, a szemgolyóra simul. 

 

A harmadik szemhéjat először nyugalomban, a terület érintése nélkül vizsgáljuk, majd a fölső 

szemhéjon át a szemgolyóra gyakorolt óvatos nyomással (retropulsio) a normál helyzetéből 

kimozdítva vesszük szemügyre. Helyi érzéstelenítés alkalmazását követően Desmarres kanál 

segítségével a szemgolyótól eltávolítva a bulbaris felszínt is megvizsgáljuk. 

Fiziológiás lelet: A harmadik szemhéj szabályos anatómiai helyeződésben van, a belső szemzugban 

egyáltalán nem, vagy csak bulbaris, elvékonyodó szabad széle tűnik elő, amelynek vonala folytonos, 

az a szemgolyóra simul. A harmadik szemhéjat támasztó T-porc szabályos, nyaki szakaszának hossza 

normális, a kötőhártyából nem domborodik elő. A harmadik szemhéjat borító kötőhártya színe 

halvány rózsavörös nedvesen fénylő,  nyiroktüszői nem tűnnek elő.  

 

A kötőhártya vizsgálatakor a harmadik szemhéj vizsgálata során már megtekintett területeken kívül 

szemügyre vesszük a szemhéjak, a bulbaris felszín és a fornixok kötőhártyáját. 

Fiziológiás lelet: A kötőhártya halvány rózsavörös (a bulbaris felszínen szinte hófehér), felülete 

nedvesen fénylő, finoman ráncolt. 

 

Az ínhártyának csak az anterior területeit láthatjuk, amelyet kötőhártya borít. Vizsgálatkor 

figyelemmel vagyunk vastagságának változására, színére, és arra is, mekkora terület tűnik elő belőle. 

Fiziológiás lelet: A sclera színe nyugalomban fehér, erei nem tűnnek elő, felülete sima, egyenletes. 

 

A szaruhártya vizsgálata során megfigyeljük a felületének épségét, görbületét, állományának 

átlátszóságát, átmérőjének esetleges változását. 



Fiziológiás lelet: A szaruhártya felszíne könnytől fénylő, ép, vitális festéssel nem festődik, állománya 

transzparens és avascularis. 

 

Az elülső csarnok vizsgálatakor megfigyeljük annak mélységét, és tartalmának minőségét. 

Fiziológiás lelet: Az elülső csarnok mélysége fajra, fajtára jellemző, szabályos, tartalma tiszta, átlátszó. 

 

A szivárványhártya és a pupilla vizsgálata egy időben történik, mindkettőt megfigyeljük  pupillatágítás 

előtt és után is. Figyelemmel vagyunk az írisz színére, felszínének minőségére, állományának 

vastagságára, a lencséhez való viszonyára, a pupillaris ív vonalára. Megfigyeljük a pupillanyílás 

formáját, nagyságát, színét, a két szemre vonatkozó szimmetriáját, mozgékonyságát. 

Fiziológiás lelet: A szivárványhártya fajra, fajtára jellemző színű, állománya normális vastagságú, 

homogén. A pupillanyílás alakja fajra jellemző, normál megvilágításban közepes tágasságú, a két oldal 

szimmetrikus, mozgékony, erős fokális fényre azonnal és teljes mértékben szűkül. 

 

6. A hátulsó szegmens vizsgálata, amely a lencse, az üvegtest és a szemfenék vizsgálatát jelenti. 

Ezeknek a képleteknek a vizsgálatát tágított pupillanyílásnál végezzük.  

 

Pupillatágítást megelőzően szemnyomást mérünk. Emelkedett értékek esetén a pupillatágítás 

aggályosnak minősül, és az állat állapotától, a talált elváltozásoktól függ, hogy azt elvégezzük-e. A 

mért értékek nagyban függenek az alkalmazott technikától, a szaruhártya állapotától, és a vizsgálattal 

egy időben alkalmazott bizonyos szerek (pl.nyugtatás, bódítás esetén történő) alkalmazásától is. 

Nagyon fontos, a helyes technika, és rögzítés. Kerülni kell a nyakra, a fejre, a szemkörnyékre és a 

szemhéjakra gyakorolt nyomást. 

Fiziológiás lelet: a szem belső nyomása (IOP) általában 10-20 Hgmm közötti értéket mutat. A két oldal 

nyomása közötti eltérés nem haladja meg a 20%-ot. 

 

A lencse vizsgálatakor megfigyeljük annak helyeződését, stabilitását, elülső és hátulsó görbületét, 

valamint állományának átlátszóságát, homogenitását. 

Fiziológiás lelet: a lencse normális anatómiai helyeződésben van, elmozdulás nem látható, állománya 

tiszta és transzparens. 

 

Az üvegtesti tér vizsgálata. 

Fiziológiás lelet: Az üvegtest tiszta, átlátszó. 

 

A szemfenék vizsgálata. Az egészséges kutya és macska szemfenekének megjelenése igen sokféle 

lehet fiziológiás körülmények között is. Vizsgálatkor figyelemmel vagyunk a szemfenék színére, 

reflektivitására, ereinek sűrűségére és lefutására, és a papilla méretére, színére, alakjára. 



Fiziológiás lelet: A szemfenék színe a tapetumos területeken zöldes, kékes vagy sárgás, a nem 

tapetumos funduson feketés vagy sötétbarna. A tapetumos fundus reflektivitása normális. A papilla 

alakja és nagysága fajra jellemző, színe halvány rózsaszínes. A szemfenék erei normál sűrűségűek, az 

arteriolák és a vénulák egy más mellett fellelhetőek, lefutásuk és vastagságuk fiziológiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


