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Jedynym sposobem lęczenta katarakty jest usunię-
cie soczewki. Obecnie stosuje się cztery metody po-

w wieku sześciu miesięcy. W badaniu okulistycznym
stwierdzono zmętnienie obu soczewek, ktore miało
cechy katarakty dojrzałej (cataracta matuĄ, Gałki
oczne i ich przydatki nie wykazywały innych niepra-

Katarakta występuje u źrebląt po urodzeniu obu-

wtórnie na tle okresowego zapalenta oczu, zwanego
także ślepotą miesięcz recidiva equĄ. Po-
nadto notuje się w tej c e powikłania,. prze-

mteszczęnia soczewki, e, zwyrodnienie tę-

czyniowej (uveitis anterioĄ, prowadząc do zmtany
składu aęczy wodnistej odżywi aj ącej soczewk ę. Za-
blrza to jej metabo e powstanie zmęt-
nień. Lokalizująsię podtorebkąprzed-
nią lub tylną i po upływie kilku miesięcy mogą roz-
szerzać się na całą soczewkę (1).

Leczenie farmakologtczne zaćmy koni jest ograni-
czonę. Jedynie przy zmętnieniu jądra i przejrzystej
korze soczewki, stosuje się środki rozszerzającę żre-

dowe leki przeclwzapalne (NSAID) (4).



widłowości. Odruchy źreniczne: bezpośredni i konsen-
sualny były zachowane, co wskazywało pośrednio, że
siatkówka możę mteó zachowaną zdolność widzenia.
P o di a gno s ty c zny m r o zszerzeniu żr entcy ( s o l. 1 % Tro -

picamidum) odnotowano maksymalnie rozwartę źre-
nice i perłowo białe nieprzejrzyste soczewki (ryc. 1).

Nie było zrostów tylnych i czarnego pigmentu na
przedniej torebce soczewki. Potwierdzało to wcześniej-
Śze obserwacje, że zaćma jestna tle wrodzonym, anlę
wyniki em przebyĘ ch pro c e sów zap alny ch przednie -

go odcinka błony naczyniowej (uveitis anterior).
W taki ch pr zyp adkach r o zp atruj e s i ę prz eprow adz e -

nie selekcji albo wykonanie operacji katarakty. Wła-
ściciel wyrazlł zgodęna operacyjne rozwiązanie pro-
blemu. Przygotowanie źrebięcia do zabiegu polegało
na podawaniu do worków spojówkowych co 2-3 go-
dztny przęz cztery dni przed operacją następujących
leków: Ioń roztwór siarczanu atropiny, maść z 0,5oń
neomycyną 0,3oń roztrłór gentamycyny. Dopr owadzi-
ło to do maksymalnęgo rozszerzęnia źręnic i odkaże-
nia worków spojówkowych.

Prze d op eracj ą ob ow tązyw aŁaj e dno dniowa dieta. D o
premedykacji użyto detomidynę w preparacie Domo-
Śedan w dawce 40 p"glkgm.c. otaz atropinę w dawce
0,0i mg/kg m.c, Oba preparaty podano dożylnie na 5
minut pr ze d wykonani e m zntęczulenia o gólne go. P o -

łożenia zwlęrzęcla na stole operacyjnym dokonano
iniekcją5% roztworu gwajamaru. Po indukcji tiopen-
talem w dawce 2 mglkg m.c., znieczttlenie o golne kon-
tynuowano halotanem w układzie zamkniętym . Przez
cały okres zablegl u zwlęrzęcia monitorowano pod-
stawowe funkcje życiowe drogą pulsoksymętrIi oruz
stosując II odprowadzenie kończynowe EKG.

P ole operac y jne przy gotowano rutynowo. P r zy wy -

konywaniu zabtega posłużono się stereoskopowym
powiększającym układem optycznym z własnym ha-
logenowym żródłęm światła. Polepszyło to precyzję
czynno ści chirurgiczny ch zwtązany ch z pr eparowa-
niem. Po rozszerzeniu powiek blefarostatem wykona-
no nozem o nachyleniu ostrza 60' cięcie przy rąbku
rogówki, do połowy jej grubości i długości obejmują-
cej około 120o obwodu. Nożem grotowym otwrerano
komorę przednią. Cystotomem wykonywano dyscy-
zjęprzedniej torebki soczewki, Cięcie operacyjne po-
szel zorro noży c zkami C astroviej o. P ens etą mikro chi -

rurgicznąusunięto torebkę przednią. Umożliwiło to
lżycte dużej pętli o średnicy 6 mm, którąwybierano
fragmentami miękkąkorę i jądro soczewki (ryc,2,3).
Po ich usunięciu, resztki mas zaómowych przy toreb-
ce tylnej i równiku wypłukano pĘnem fizjologicznym.
Do zamknięcia komory przedniejlżytoYicryI7-0 z
igłą typu spatula, zal<ładając szwy węzęłkowe poje-
dyncze. Odtworzenie komory przedniej cieczą wod-
nistą nastąpiło w ciągu 4-5 minut (ryc. a). Operację
usunięcia katarakty wykonano obustronnie. Po zabie-
gupodawano do worków spojówkowychw odstępach
czasowych przez 1 0 dni : maść z 0,5oń siarczanem neo-
mycyny or az 0,3oń r oztw ór s i arczanu gentamycyny.

rofibrinosa), a w komorze przedniej ciecz wodnista

był dobry.
W 20 dniu po operacji przeprowadzono kliniczne

badanie zdolności widzenia polegające na naprowa-
dzantukoni a na pr ze szkody (k artony tekturowe, de s ki
leżąc e 20 cm nad p o dłożem). Wyka zało ono, że żr ebtę

cyzyjna, ponieważ zmętnienie cieczy wodnistej spo-
wodówane pooperacyjnymi odczynami zapalnymt
przedniego odcinka błony naczyniowej ustępuje po-
woli. Przy dużym cięciu operacyjnym obserwowano

metodąaspiracji. Cięcie rogówki miało długośó 5 mm.
Cystotomem wykonanym z igły iniekcyjnej 0,7 ury-
cięto otwór w torebce przedniej soczewki (ryc. 5). In-
fuzja płynu fizjologi
igłę, umożliwiała ut
czas wykonywania
zaćmowych lżytoroztworu 0,9% NaCl, którym przez
dwukanałową igłę irygacyjno-aspiracyjną własnej kon-
strukcji usunięto miękkie jądro i korę soczewki (ryc.
6, 7). Ranę operacyjną zszyto Vicrylem 7-0, zal<łada-
jąc trzy szwy węzełkowe pojedyncze (ryc. 8).

W 10 dniu po zabiegu połozono źrebięna stole ope-
racyjnym i zdjęto szwy. Zminimaltzowanie cięcia ro-
gówkiorazmanlpulacjimikrochirurgicznychzwiąza-
nychzusunięciem obu zastosowa-
nie dwukanałowej igły yjnej,przy-
czy nlło s i ę do zmniej szenia p o op eracyj nych o dczynów



Ryc. 1. Katarakta wrodzona

Ryc.4. Odtworzona komora przednia gal-
ki ocznej

Ryc. 2. Ekstrakcja zewnątrztorebkowa
soczewki

Ryc. 5. Cystotomia przedniej torebki so-
czewki

Ryc. 6. Usuwanie kory soczewki igłą iry-
gacyjno-aspiracyj ną

typll zabtegów z powodu braku
informacji o możliwości operacji
katarakty u koni, Rozpoznanie tej

choroby nie sprawia problemów
d\a lekarzy pierwszego kontaktu,
ale często nie wiedząoni gdzie kie-
rować właścicieli zwlęrząti sąone
eliminowane z chowu.

Efektywność postępowania
dzięki zastosowaniu nowoczesnej
techniki mikro chirur gicznej, op ar -

tej na lżyciu stereoskopowych

Ryc.8. Zamknięcie komory przedniej trze-
ma szwami

zapalny ch przednie go o dcinka błony naczyniowej .

Obserwując proces gojenia się rogówki po operacji
katarakĘ obu źrebiąt stwierdzono,że duże cięcie, które
wykonano w pierwszym przypadku powiększa jej
zmętnienie i odczyn zapalry tęczówki zciałkiemrzę-
skowym. W komorze przedniej oka gromadzi się rów-
nież włóknik i zmętniała cięcz wodnista. U drugiego
żr ebięcta natomi a s t o dc zy ny p o op eracyj ne były maŁe,
ptzejrzystośc rogówek bardzo dobra, a bllzny mini-
malne. Po 20 dniach wykonano kliniczne badanie zdol-
ności widzenia, które dowiodło, że zwterzę widzi.

Operacje katarakĘ wrodzonej u koni należądo za-
b i e gów r zadko wykonlłvanyc h, p oni ew aż taktch pr zy -

padków jest mało. Konie sązwterzętami dużymi i ich
|ę cz ente or az pt ow adzenie p o op era cyj ne j e st trudni ej -

sze w porównaniu z psami czy kotami. Podawanie le-
ków do worków spojówkowych źrebięciu, które jest z
klacząw boksie, zdejmowanie szwów na stole opefa-
cyjnym, badania i testy okulistyczne wymagająwspół-
działaniakilku osób. W Polsce nie wykonyłvano tego

wziernikóq cienkich materiałów do szycia, specjali-
stycznych instrumentów oraz rożnych metod usuwa-
nia soczewek umożliwia wykonywanie nowych zabię-

b iąt, daj ących p ozytyw ne r ezlltaty,
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Ryc. 3. Usuwanie resztek mas zaćmowych

Ryc. 7. Aspiracja jądra soczervki


