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megfelelı mérető orrtükör és 
megfelelıen tág, lehetıleg 

minél tágabb orrnyílás  
kívánatos







megfelelı mérető orrtükör és megfelelıen tág, 
lehetıleg minél tágabb orrnyílás a kívánatos



kis orrtükör és/vagy szők orrnyílás légzési 
nehézségeket okoz, egyik fı tünete lehet a 

brachycephal fajtákra jellemzı, légutak 
szőkületével járó felsı légúti obstrukciós 

( eldugulás)  szindrómának. Ennek velejárói 
a szők orrnyílás, szők orrjáratok, 

meghosszabbodott lágyszájpadlás, szők 
garat, az úgynevezett Morgani tasak 

elıesése, hangszálak megvastagodása, 
légcsıszőkület)







Szem és 
szemhéjak



-az entropium (befelé forduló szemhéj) és 
az ectropium. (kifelé forduló szemhéj) 
bulldognál nagyon gyakori, nemcsak 
kiállítási egyedeken. Entropium 2-3x 

gyakorabban fordul elı mint ectropium. 
Mindkét rendellenesség egyszerre is 

fennállhat.







dystichiasis ( a szemhéj szélén 
hibás irányba, a szaruhártya 

felé növı pillaszırök) 
meglehetısen gyakori. Állandó

irritációt és gyulladást okoz





A harmadik szemhéj mirigyének 
elıesése

„Cherry eye”

„Harder mirigy elıesés”





Az elıesett  mirigy eltávolításának 
következménye szárazszem-betegség lehet



Mind a négy említett 
szembetegség tünete 

kötıhártyagyulladás, váladék a 
szemrésekben, hunyorgás.   

Entropium, ectropium és 
dystichiasis egyenkénti vagy 
együttesen is elıfordulhat.





a fültartási és tőzési hibákon kívül a 
hallójárat idült gyulladása is gyakori. Ez 

gyakran a hallójárat szőkülésével                
jár, abban kellemetlen szagú váladék 
halmozódik fel. A vastag és laza bır 

alatti kötıszövettel  rendelkezı
egyedek szinte kivétel nélkül  terheltek 

ezzel a problémával.









A gerincoszlop bármelyik szakaszát 
érintı szemmel látható méret és 

alakbéli változás rejt/rejthet csigolya 
rendellenességet, ami gyakran a 

mozgásban is megmutatkozik.  Ilyenek 
lehetnek a túl rövid nyak, hosszú laza 
hát vagy ágyék, túl magason tőzött és 

törött farok csigolyák. Gyakori a 
rendellenes formájú csigolyák 
megjelenése a háti és ágyéki 

szakaszon.pl.: ékcsigolya,









A farok csigolyák száma és alakja 
nagyon változatos, rendellenességük  

sok panaszt okozhat. A panaszok  nem 
csak a hátulsó végtagokon és a 
gerincoszlopon jelentkezhetnek. 

Állandó bırgyulladás forrása lehet egy 
befordult és bepállott farok mely ideális 

körülményeket teremt baktériumok, 
gombák és külsı paraziták számára



Csavart, befordult farok





Rövid de nem 
befordult farok



Hosszú, egyenes farok



Elülsı végtagok
A látható szögellési hibák és a 
vállöv nem megfelelı illesztése 

gyakran a túlzottan rövid nyakkal 
jár együtt.

A könyök-izületi diszplázia a 
könyökízület duzzanatát, fájdalmát 

okozza. Gyakran számottevı
mozgászavart okoz.



Hátulsó végtagok
nagyon gyakori a térdkalácsficam. 

Jól látható tünetei vannak 
mozgásban és állásban egyaránt. 

Meredek, túlszögellt térd- és 
csánkízület, merev kötött mozgás, 

az érintett végtag idınkénti 
felhúzása, a térd behajlított 

állapotban való tartása. 







csipıizületi diszplázia röntgen 
felvételen szinte minden bulldogon 

megállapítható. Enyhe vagy 
közepes fokú diszpláziával teljesen 

tünetmentesen élhet. ( nagyban 
eltér a hátulsó végtagok 

illeszkedése a csipıizülethez más 
fajtákhoz képest)





Mind az elülsı mind a hátulsó lábon a 
lábvégek problémájaként fordul elı a 

lábujjak közötti bır gyulladása.(interdigitalis
pododermatitis)Ezt a lábujjak közötti 

verejték- és szagmirigyek gyulladása, 
eltályogosodása, kifakadása okozza. Sok 

esetben a lábvég felsı oldalán az ujjak 
között látható. Legtöbbször bakteriális 

fertızıdés és gyulladás következménye.





Köszönöm a figyelmet !


