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Egy példa a 189 esetből
One of the 189 cases

126. eset / Case 126

126.1. kép / Fig. 126.1

126.2. kép / Fig. 126.2

126.3. kép / Fig. 126.3

Az állat adatai: Jack Russell terrier, 2,5 éves, ivartalanított szuka.
Kórelőzmény: két hónapja a kutya bal szemén szaruhártyafekély keletkezett, amely az akkor alkalmazott helyi keze-

lésre (antibiotikum- és hialuronsav-tartalmú készítmények) javult. A kezelő állatorvos további vizsgálatra küldte a
kutyát, mivel a fekély gyógyult, ugyanakkor a kutya bal szeme rendkívül fájdalmas, kipirult és váladékozik. Szemműtéte korábban nem volt. Jelenleg műkönnyet alkalmaznak, napi két alkalommal.
A szemészeti vizsgálat során a Schirmer-könnyteszt értéke a bal szemen mérve 1 mm/perc értékű volt, a jobb
szemen 18 mm/perc. A bal orrnyílás száraz. Milyen kórkép valószínűsíthető?

Signalment: Jack Russell Terrier, 2.5 years old, neutered female.
History: Two months previously a corneal ulcer had developed in the dog’s left eye. There was no history of prior

ocular problems and topical treatment with antibiotics and hyaluronic acid had effected an improvement. The ulcer
had healed, but the attending veterinarian referred the dog for further examination as the eye had remained ex
tremely painful and was red and discharging. Artificial tears were being administered twice a day.
In this patient the Schirmer tear test was 1 mm/minute for the left eye and 18 mm/minute for the right eye.
The left nostril is dry. What is the most likely diagnosis?
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126. eset / Case 126

126.4. kép / Fig. 126.4

126.5. kép / Fig. 126.5

A szemészeti vizsgálat során a Schirmer-könnyteszt értéke a bal szemen mérve 1 mm/perc értékű volt, a jobb
szemen 18 mm/perc. A bal orrnyílás száraz. Milyen kórkép valószínűsíthető?
Az állat bal szemén keratoconjunctivitis sicca (KCS) alakult ki feltehetően neurogén eredettel. Ebben a kórképben a
könnymirigy paraszimpatikus beidegzése károsodik, és ez eredményezi a könny vizes fázisának elégtelen termelődését. Heveny, súlyos esetekben gyakran találkozunk szaruhártyafekéllyel.
A legtöbb esetben az azonos oldali (ipsilateralis) orrtükör száraz, xeromycteria alakul ki. Utóbbi tünet nem az
elégtelen könnytermelés következménye, hanem a lateralis orrmirigy paraszimpatikus beidegzésének a zavara. (Ez
esetben a nervus facialis praeganglionaris paraszimpatikus rostjai a ganglion pterygopalatinumtól proximalisan károsodnak.) (Lásd még II. függelék 26. kép.)
Egy 11 esetet feldolgozó tanulmányban a neurogén KCS háttere többségében idiopatikusnak bizonyult (9 esetben), ritkábban trauma volt az ok (2 esetben). Szisztémás pilokarpin alkalmazása mellett a kutyák egy része meggyógyult. A betegek többsége középkorú, szuka kutya, fajtadiszpozíció nem ismert.
A neurogén KCS kezelését részletesen lásd a 127. esetnél. Esetünkben a kutyának szájon át 1%-os pilokarpin
oldatot írtunk elő, és helyileg 0,2%-os ciklosporin-tartalmú szemkenőcsöt. 14 nap elteltével a szem már nem volt
kipirult, és a könnytermelés 7mm/percre növekedett (lásd 126.4., 126.5. képek).

In this patient the Schirmer tear test was 1 mm/minute for the left eye and 18 mm/minute for the right eye.
The left nostril is dry. What is the most likely diagnosis?
In the dog’s left eye keratoconjunctivitis sicca of probable neurogenic origin had developed. In this condition, the
parasympathetic innervation to the lacrimal gland is damaged, resulting in insufficient aqueous tear phase production. In acute, severe cases corneal ulceration may often result.
In the majority of cases the ipsilateral nostril is dry and xeromycteria (‘dry nose’) develops. This latter sign is not
a consequence of the insufficient tear production but it is due to the disturbed parasympathetic innervation to the
lateral nasal gland. (In this case the preganglionic parasympathetic fibres of the facial nerve proximal to the pterygopalatine ganglion were affected.) (See also Appendix No. II, Fig. 26.)
In a review of 11 cases, neurogenic keratoconjunctivitis sicca proved to be idiopathic in nine of the patients whilst
in the remaining two it was due to trauma. The majority of the affected dogs were middle-aged females; breed predisposition was not described. In some of the patients the condition was successfully treated by systemic pilocarpine
administration.
For the detailed description of neurogenic keratoconjunctivitis sicca see Case 127. In the present case, oral administration of 1% pilocarpine solution and topical treatment with an ophthalmic ointment containing 0.2% cyclo
sporine were prescribed. After 14 days, the eye was no longer red, and tear secretion had increased to 7 mm/minute
(see Figs. 126.4 and 126.5).
Ajánlott irodalom / Further reading
Matheis FL, Walser-Reinhardt L, Spiess BM. Canine neurogenic Keratoconjunctivitis sicca: 11 cases (2006-2010). Vet
Ophthalmol. 2012; 15(4): 288-290. doi: 10.1111/j.1463-5224.2011.00968.x.
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Egy példa a "take home message" oldalakból
A page from the ’take home messages’

Az iris collarette-ről szálak térnek a szaruhártya endotheliumához, melyeket perzisztáló pupillaris
membránoknak (PPM = persistent pupillary membrane) nevezünk.
From the iris collarette strands of tissue run to the corneal endothelium, and collectively these strands are
referred to as persistent pupillary membrane (PPM).

Az uveaciszták gömb alakúak és transzilluminálhatóak, azaz a tapetumról visszaérkező fény átvilágítja őket, hiszen „tiszta” folyadékkal teltek, csak a faluk pigmentált.
Uveal cysts are spherical, and reflected light from the tapetum passes through them, as they are filled with
clear fluid and only their walls are pigmented.
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Egy oldal az I. Függelékből (Normál szemészeti lelet leírása)
A page from Appendix I (Normal ophthalmic examination findings)

I. FÜGGELÉK / APPENDIX NO. I
Normál szemészeti vizsgálati lelet leírása (kutya, macska)
Normal ophthalmic examination findings in the dog and cat

Ebben a fejezetben egy részletes vizsgálati leletet írunk le, amely jó összehasonlítási alap lehet a gyakorló kollégák
számára. A szemészeti vizsgálat során érdemes egy előre meghatározott, logikus és szisztematikus sorrendet követni.
A vizsgálat előtt minden esetben lényeges a pontos kórelőzmény felvétele.
In this chapter we describe the findings of a detailed ophthalmic examination, which may serve as a useful reference for
veterinary practitioners. Examination of the eye should follow a pre-defined, logical and systematic sequence. Accurate
history-taking before the exam is essential in all cases.

A fej, a periocularis tájék és a szemgolyó vizsgálata:
A koponya szimmetrikus. A periocularis tájékon a bőr és szőrzet ép. Mindkét szemgolyó egyforma alakú és nagyságú, feszesen hullámzó tapintatú. A szemgolyó fajra-fajtára jellemzően a szemgödörben helyeződik, nem fájdalmas.
Examination of the head, the periocular region and the globe:
The skull is symmetrical. The skin and hair coat of the periocular region are intact. The two globes are of the same shape
and size, and have a tight and undulating feel on palpation. The globes are positioned within the orbit, in a location typical
of the species and breed, and are not painful.

Látáspróbák/Szemészeti reflexek vizsgálata:
Az állat az akadálypályán gond nélkül, az akadályokat kikerülve mozog, világos és sötét fényviszonyok között is.
A pupillák szimmetrikusak, szobavilágításnál közepesen tág állásúak. A direkt pupillaris reflex mindkét szemen
kiváltható, a pupillák azonos intenzitással szűkülnek. Az indirekt/konszenzuális pupillaris reflex (a szembe világítva
a másik oldali pupilla is összehúzódik) mindkét oldalon kiváltható.
A fenyegetési reakció, elvakítási próba, corneareflex, palpebralis reflex és a vestibuloocularis reflex kiváltható.
Vision tests / Examination of ocular reflexes:
The animal moves without difficulty through an obstacle course and can avoid the obstacles under both light and dark
conditions.
The pupils of the two eyes are symmetrical and of medium width under room lighting conditions. The direct pupillary light
reflex can be elicited in both eyes and the two pupils constrict with the same intensity. The consensual (indirect) pupillary
reflex (light shone into one eye will cause both pupils to constrict) can be elicited in both eyes.
The menace response, the dazzle reflex, the corneal reflex, the palpebral reflex and the vestibulo-ocular reflex can be
elicited on both sides.
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Egy oldal a II. Függelékből
(A szemtájék fontosabb anatómiai képleteinek bemutatása)
A page from Appendix II
(Main anatomical features of the orbital region)

22. kép A harmadik szemhéj belső rétege is eltávolítva, a mirigy előrehajtva /

Fig.22 Inner layer of the third eyelid has also been removed, gland was pulled forward

1) glandula palpebrae tertii / gland of the third eyelid 1) cartilago palpebrae tertii / cartilage of the third eyelid 3) canthus
medialis / medial canthus 4) canthus lateralis / lateral canthus

23. kép Kutya jobb szeme lateralis irányba húzva (a lig. orbitale és az arcus zygomaticus részben eltávolítva) /
Fig.23 Right globe of a dog, pulled laterally (orbital ligament and zygomatic arch have been partly removed)

1) canthus medialis / medial canthus 2) proc. zygomaticus ossis frontalis / zygomatic process of the frontal bone
3) saccus lacrimalis / lacrimal sac 4) trochlea / trochlea 5) a m. obliquus dorsalis ina / tendon of dorsal oblique muscle
6) m. obliquus ventralis / ventral oblique muscle 7) m. temporalis / temporal muscle 8) n. infraorbitalis / infraorbital
nerve 9) m. rectus medialis/ medial straight muscle 10) rágóizmok a ramus mandibulae-n / ramus of mandible covered

by masticatory muscles
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