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Choroby oczu, cz. I
Oko jest delikatnà i bardzo z∏o˝onà strukturà, w której wiele elementów
mo˝e si´ „popsuç“. Oko konia, ze wzgl´du na jego wielkoÊç i usytuowanie
po bokach czaszki oraz ˝ywy temperament zwierz´cia, jest niezwykle
nara˝one na urazy. I w∏aÊnie ró˝nymi urazami zajmiemy si´
w pierwszym z serii artyku∏ów, poÊwi´conej oku konia.

anim przejdziemy do urazów
oka, warto sobie przypomnieç jego budow´ (fot. 2). Oko chronione jest przez górnà i dolnà powiek´ oraz
przez trzecià powiek´, która znajduje si´
w jego przyÊrodkowym kàcie i jest pokryta jedynie spojówkà. Od przodu, z zewnàtrz, ga∏k´ ocznà pokrywa rogówka,
która jest przezroczysta i nieunaczyniona.
Przez rogówk´ widzimy t´czówk´, która
okala otwór êrenicy. Tu˝ za t´czówkà
znajduje si´ przezroczysta soczewka, skupiajàca obraz na siatkówce wyÊcie∏ajàcej
wn´trze oka od ty∏u. Bodêce z oka przekazywane sà do mózgu nerwem wzroko-

Z

Warto zwracaç uwag´ na wszelkie
niepokojàce objawy, gdy˝ nawet
te nie wyglàdajàce poczàtkowo zbyt
groênie, mogà zwiastowaç chorob´
zagra˝ajàcà wzrokowi zwierz´cia.

wym. Na górnym i dolnym brzegu êrenicy znajdujà si´ grudkowate twory (górne
znacznie wyraêniejsze ni˝ dolne), nazywane ziarnistoÊciami t´czówki. Ich rola
nie jest dok∏adnie poznana, ale prawdopodobnie chronià one êrenic´ konia
przed bezpoÊrednim dzia∏aniem s∏oƒca
na otwartej przestrzeni. Oko ma dwie komory: przednià – mi´dzy rogówkà a t´czówkà i soczewkà, wype∏nionà p∏ynem,
oraz tylnà – znajdujàcà si´ za soczewkà,
wype∏nionà cia∏em szklistym. Rogówka
pokrywa ga∏k´ ocznà z przodu, pozosta∏y
obszar z zewnàtrz otacza twardówka,
czyli to co u ludzi popularnie nazywa si´
bia∏kiem oka. Nawil˝enie oka zapewniane jest przez uk∏ad ∏zowy, w sk∏ad którego wchodzi m.in. gruczo∏ ∏zowy,
a nadmiar ∏ez jest odprowadzany
przez przewód nosowo-∏zowy
do przedsionka nosa konia.
Warto zwracaç bacznà uwag´
na wszelkie niepokojàce objawy
zwiàzane z organem wzroku,
gdy˝ nawet symptomy nie wyglàdajàce poczàtkowo zbyt groênie,

mogà zwiastowaç chorob´ zagra˝ajàcà
wzrokowi zwierz´cia lub nawet ca∏ej ga∏ce ocznej. JeÊli zauwa˝ymy cokolwiek
niepokojàcego, nale˝y zwróciç si´ o pomoc do lekarza weterynarii.

Rany powiek
Rany powiek zdarzajà si´ stosunkowo
cz´sto, zazwyczaj w wy-niku zahaczenia
o wystajàcy przedmiot, np. drut lub
gwóêdê. JeÊli rana powoduje przerwanie
brzegu powieki, na pewno b´dzie wymaga∏a szycia. Utrata ciàg∏oÊci brzegu powiekowego grozi powa˝nymi konsekwencjami dla ca∏ego oka. JeÊli powieki po zamkni´ciu nie b´dà w ca∏oÊci zakrywa∏y
oka, b´dzie dochodziç do wysuszenia
i uszkodzenia rogówki, a w dalszej perspektywie mo˝e to nawet zagroziç ca∏ej
ga∏ce ocznej. Powieki sà bardzo silnie
ukrwione, a dzi´ki temu ich rany, nawet
te wyglàdajàce bardzo êle, zazwyczaj dobrze si´ gojà po zaszyciu. Wa˝ne jest, ˝eby zosta∏y zszyte w mo˝liwie krótkim czasie po urazie, choç powieki sà w tej kwe-

fot. Andrzej Rutkowski / Szpital Koni
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Fot. 1. Ochraniacz na oko - plastikowy kubek
zapobiega ocieraniu oka

stii mniej wymagajàce ni˝ inne cz´Êci cia∏a, w∏aÊnie ze wzgl´du na intensywne
ukrwienie. Po zaopatrzeniu ran mo˝e si´
okazaç konieczne u˝ycie specjalnej os∏ony na oko, która zapobiegnie ocieraniu
przez konia uszkodzonej powieki (fot. 1).

Budowa oka (fot. 2)
ziarnistoÊci t´czówki

Rogówka jest bardzo delikatnà i podatnà na urazy strukturà, która chroni
wn´trze ga∏ki ocznej. Ubytek w powierzchni rogówki nazywamy wrzodem. Objawy jakie mo˝na zaobserwowaç u konia, to bolesnoÊç oka manifestujàca si´ przymkni´ciem powiek
i cz´sto zwi´kszony wyp∏yw z worka
spojówkowego. JeÊli nie jesteÊmy pewni, czy koƒ odczuwa dyskomfort i przymyka lekko oko, powinniÊmy przyjrzeç
si´ ustawieniu rz´s fot. 6a i 6b). Mo˝e
byç tak˝e widoczne zm´tnienie rogówki. Bardzo cz´sto samego uszkodzenia
rogówki nie widaç wyraênie, dlatego
lekarze stosujà specjalne barwniki, aby
je uwidoczniç. Najcz´Êciej stosowany

fot. ze zbiorów Szpitala Koni

Urazy i wrzody rogówki

spojówka trzeciej powieki
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fot. ze zbiorów Szpitala Koni

Fot. 3. G∏´boki, zka˝ony wrzód rogówki
wybarwiony fluoresceinà

Fot. 4. Uraz ga∏ko ocznej z p´kni´ciem rogówki
na skutek uderzenia z´bami przez innego
konia. Widaç wype∏nienie przedniej komory
oka w∏óknikiem (˝ó∏te zabarwienie)
oraz ciemnà t´czówk´ wypadajàcà
przez p´kni´cie w rogówce

fot. ze zbiorów Szpitala Koni
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Fot. 5. Zaçma soczewki i zwichni´cie soczewski
do komory przedniej oka

jest zielony barwnik – fluoresceina, któRany rogówki, przebijajàce jà na wyry osadza si´ w miejscach, gdzie rogówlot, cz´sto wymagajà interwencji chirurka jest pozbawiona pokrywajàcego jà
gicznej. W takiej ranie rogówki mo˝na
nab∏onka. Wszelkie uszkodzenia rozwykle zauwa˝yç wpuklonà t´czówk´
gówki ∏atwo ulegajà zaka˝eniom, m.in.
(fot. 4). Jest ona wypychana do rany
ze wzgl´du na to, ˝e nie jest ona unapod wp∏ywem ciÊnienia, które jest
czyniona. P∏ytki, niepowik∏any zaka˝ew ga∏ce ocznej wy˝sze ni˝ atmosferyczniem wrzód rogówki goi si´ zazwyczaj
ne. Uwi´êni´ta w ranie t´czówka wyglàszybko i nie pozostawia Êladów. Zainfeda jak czarny lub szary skrzep. Wiele ran
kowane i g∏´bokie wrzody (fot. 3) wyrogówki mo˝e byç z powodzeniem zamagajà specjalistycznej diagnostyki
szytych w klinice przygotowanej na nai pobrania próbek do badaƒ laboratoryjg∏e przypadki okulistyczne.
nych. JeÊli wrzód rogówki jest zaka˝ony, post´pujàca infekcja mo˝e doproCia∏a obce w rogówce
wadziç do pog∏´biania si´ uszkodzenia,
a w konsekwencji nawet do perforacji,
Zdarza si´, ˝e w rogówce utkwi cia∏o
czyli przebicia rogówki. Najcz´Êciej
obce, takie jak êdêb∏o s∏omy czy drzazga.
przyczynà infekcji sà bakterie, ale zdaPowinno byç ono jak najszybciej usuni´rzajà si´ równie˝ zaka˝enia grzybicze,
te przez lekarza weterynarii, oczywiÊcie
cz´stsze w goràcym i wilgotnym klimapo uprzedniej ocenie g∏´bokoÊci, na jakà
cie, ale wyst´pujàce tak˝e w Polsce.
wbi∏o si´ w rogówk´. G∏´boko tkwiàce
Leczenie powik∏anych wrzodów rocia∏a obce powinny byç usuwane w wagówki mo˝e byç d∏ugie i wymagaç
runkach szpitalnych, gdzie b´dzie mo˝od w∏aÊciciela du˝ej konsekwencji
na podjàç szybkà interwencj´ w razie
w stosowaniu si´ do zaleceƒ lekarza.
perforacji rogówki. Nigdy nie nale˝y
Zazwyczaj konieczne jest d∏ugotrwa∏e
stosowanie kropli lub maÊci do oczu.
Bezpieczny sposób podawania leków
do oka powinien byç zademonstrowany przez lekarza osobom, które
Nigdy nie nale˝y próbowaç
b´dà odpowiedzialne za podawasamodzielnie usuwaç cia∏ obcych
nie leku. Wa˝ne jest, ˝eby w leczenie by∏y zaanga˝owane ca∏y
z rogówki, gdy˝ grozi to
czas te same osoby, by uniknàç
spowodowaniem dalszych
ryzyka uszkodzenia oka przy niewprawnym stosowaniu leków. Jeuszkodzeƒ.
Êli koƒ bardzo si´ broni, trzeba wraz
z lekarzem rozwa˝yç mo˝liwoÊç zastosowania specjalnego podpowiekowego zestawu do podawania leków.
Sk∏ada si´ on z cieniutkiej rurki umieszpróbowaç samodzielnie usuwaç cia∏ obczanej pod powiekà konia za pomocà
cych z rogówki, gdy˝ grozi to spowodoig∏y. Koƒcówka przewodu wplatana jest
waniem dalszych uszkodzeƒ.
w grzyw´ konia, tak by mo˝na by∏o
do niej podaç leki strzykawkà. Czasem
T´pe urazy
jest to jedyny bezpieczny sposób leczenia, zarówno dla pacjenta jak i jego
Inny rodzaj uszkodzeƒ oka jest skutopiekuna. W najgorszych przypadkach
kiem silnego uderzenia w ga∏k´ ocznà,
wrzodów rogówki mo˝e byç konieczne
np. m∏otkiem do gry w polo. Podobne
specjalistyczne leczenie chirurgiczne,
urazy powstajà tak˝e na padoku w wyaby uratowaç konia przed utratà oka.
niku walk pomi´dzy koƒmi czy podczas

fot. Andrzej Rutkowski / Szpital Koni
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Fot. 6 a-b.
Z lewej: oko bez objawów dyskomfortu – rz´sy u∏o˝one prawie poziomo;
z prawej: bolesne oko – rz´sy skierowane w dó∏

transportu. Chocia˝ cz´sto nie towarzyszy mu powstanie rany, taki uraz mo˝e
byç katastrofalny w skutkach. Mo˝emy
obserwowaç zamglenie oka, które b´dzie spowodowane obecnoÊcià p∏ynu
zapalnego lub krwi w komorze przedniej oka (czyli mi´dzy rogówkà a t´czówkà) lub te˝ obrz´kiem rogówki.
W wyniku t´pego urazu mo˝e te˝ dojÊç
do zwichni´cia soczewki, odklejenia
siatkówki i innych zmian prowadzàcych do Êlepoty. Niektóre zmiany, takie
jak pourazowa zaçma soczewki, mogà
staç si´ widoczne nawet dopiero kilka
miesi´cy po urazie (fot. 5) W wielu
przypadkach szybka interwencja lekarza mo˝e ograniczyç negatywne skutki
urazu i pomo˝e uratowaç wzrok konia.
Urazy g∏owy tak˝e mogà stanowiç zagro˝enie dla wzroku konia, nawet jeÊli
nie dotyczà bezpoÊrednio ga∏ki ocznej.
Zdarza si´, ˝e koƒ po urazie g∏owy traci
wzrok, zazwyczaj w jednym oku. Podejrzewa si´, ˝e jest to skutek nag∏ego, silnego naciàgni´cia nerwu wzrokowego.
W takim oku nie widaç poczàtkowo ˝adnych oczywistych zmian, poza brakiem
podstawowych odruchów, a cz´sto do-

piero po up∏ywie kilku miesi´cy lekarz
mo˝e stwierdziç zmiany w obszarze dna
oka i tarczy nerwu wzrokowego.

Jak post´powaç?
Nag∏e wypadki: rany powiek, cia∏a
obce w oku, urazy ga∏ki ocznej, uszkodzenia rogówki, zw∏aszcza z przebiciem rogówki – wymagajà natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Czekajàc na przybycie lekarza lub
przyjazd transportu, nale˝y konia oddzieliç od stada i zaprowadziç do boksu. Przy zak∏adaniu kantara lub og∏owia nale˝y zwróciç uwag´, by nie zawadziç o okolic´ uszkodzonego oka.
W boksie nale˝y zapewniç koniowi spokój, przyciemnione Êwiat∏o oraz przypilnowaç, by w wyniku bólu lub Êwiàdu
nie wyciera∏ g∏owy, np. o kraty lub ˝∏ób.
Nie podajemy te˝ sami ˝adnych leków,
gdy˝ mo˝emy w ten sposób utrudniç
dalsze leczenie lub diagnostyk´.
Paulina Landsberg
Szpital Koni S∏u˝ewiec
www.szpitalkoni.com.pl
wet@szpitalkoni.com.pl
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