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że wie, kiedy nie trzeba operować. Przy-
padek opisany w artykule nie pozosta-
wiał jednak innego wyjścia niż zabieg 
chirurgiczny.

Kiedy  do  gabinetu  trafia  pacjent 
z rzadką chorobą, zawsze jest to oka-
zja do zbierania cennego doświadcze-
nia. Sytuacja pacjenta omówiona w dal-
szej części artykułu dotyczy wrodzonej 
rzadkiej choroby, a w zasadzie dwóch 
– zakaźnego zapalenia otrzewnej oraz 
stożka rogówki. Aby jak najlepiej zro-
zumieć istotę choroby omówionej w ar-
tykule, warto przypomnieć sobie spe-
cyfikę anatomii rogówki i jej funkcję.

Rogówka jest przezroczystą, najbar-
dziej  zewnętrzną  warstwą  chroniącą 
gałkę oczną. Pełni ona bardzo ważną 
funkcję, załamując i skupiając promie-
nie  słoneczne,  tak  by  powstał  wyraź-
ny obraz. Ma ona budowę warstwową, 
a jej kształt przypomina szkiełko zegar-
kowe – odstaje nieco poza krzywiznę 
twardówki. Składa się ona z: nabłonka 
(łac. epithelium cornea), zrębu, czyli isto-
ty właściwej (łac. substantia propria cor-
nea), błony Descemeta (łac. lamina limi-
tans posterior cornea) i śródbłonka (łac. 
endotelium). Ryc. 1 przybliża nam umiej-
scowienie kolejnych warstw rogówki.

Rogówka zdrowa anatomicznie  i fi-
zjologicznie  jest  całkowicie  przezier-
na. Każda  jej patologia może skutko-
wać utratą tej przezierności na rzecz: 
pigmentacji,  waskularyzacji  (rogówka 
jest bogato unerwiona, ale nie unaczy-
niona!) czy obrzęku.

Wraz  z  postępem  rozwoju  medycyny 
weterynaryjnej poszerza się pole moż-
liwości chirurgicznego leczenia chorób 
oczu.  Znaczna  część  okulistycznych 
pacjentów  autorki  artykułu  wymaga 
interwencji chirurgicznej. Czasem jest 
to  zabieg  plastyki,  do  którego  mamy 
czas  się przygotować.  Istnieją  jednak 
wypadki, w których decyzja o zabiegu 
jest bardzo szybka i nie pozostawia cza-
su na planowanie.

Chirurgia okulistyczna jest specyficz-
nym rodzajem chirurgii. Wymaga nie 
tylko wiedzy i doświadczenia, ale i spe-
cjalistycznego  sprzętu  oraz  odrobiny 
zdolności manualnych. Decydując się 
na specjalizację w tym kierunku, trze-
ba zdawać sobie sprawę z koniecznych 
inwestycji w sprzęt chirurgiczny. Zda-
niem autorki okulistyka bez chirurgii 
nie istnieje, a samo leczenie farmako-
logiczne w wielu przypadkach na nie-
wiele się zdaje.

Przypadek  takiego  pacjenta  został 
opisany w poniższym artykule. Histo-
ria jego choroby uczy nie tylko postę-
powania w  tej  specyficznej  jednostce 
chorobowej, ale także tego, jak ważne 
są szybka diagnostyka i szybkie wdra-
żanie leczenia. W tej konkretnej sytu-
acji – leczenia chirurgicznego.

Jako  lekarze  musimy  często  podej-
mować niełatwe decyzje dotyczące wy-
boru leczenia. Gdy stawiamy na szali 
zdrowie i życie pacjenta, nie ma miej-
sca  na  pomyłki.  Zdaniem  autorki  ce-
chą  dobrego  chirurga  jest  jednak  to, 
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Budowa rogówki
Warstwą najbardziej zewnętrzną jest nabłonek 
przedni rogówki – wielowarstwowy, płaski, 
nawilżany przez film łzowy. Jest on naszpikowany 
receptorami bólowymi. Następnie – zrąb rogówki, 
inaczej istota właściwa – warstwa najgrubsza, 
zbudowana z siatki włókien kolagenowych, 
poprzeplatana korneocytami i leukocytami. 
Błona Descemeta jest kolejną warstwą rogówki, 
co ważne dla nas – lekarzy – przy głębokich 
urazach rogówki szybko się regeneruje i jest 
stosunkowo odporna na uszkodzenia dzięki 
swojej sprężystości. Ostatnią, najgłębiej położoną 
warstwą jest śródbłonek złożony z komórek 
wielobocznych. Co ważne, warstwa ta nie 
ma zdolności regeneracyjnych, a jej komórki 
z czasem obumierają. 

I to właśnie formy obrzęku – bardzo 
dramatycznego w przebiegu – dotyczyć 
będzie artykuł.

Czym jest stożek rogówki? 
Stożek rogówki (łac. keratoconus) to ro-
dzaj  keratopatii  (patologii  rogówko-
wej) występujący najczęściej w formie 
ostrej u dorosłych, młodych kotów. Wy-
nika ona z dystrofii rogówki, czyli wro-
dzonych zaburzeń w budowie warstw 
rogówki.  Charakteryzuje  się  przede 
wszystkim  znacznym  obrzękiem  na-
błonka rogówki, wpływającym bezpo-
średnio  na  zmniejszenie  jego  prze-
zierności  i  zwiększenie  uwypuklenia, 
co przekłada się na zmianę całej krzy-
wizny rogówki. Obrzęk ten spowodowa-
ny jest przez nadmierne nawodnienie 
zrębu (istoty właściwej rogówki), w wy-
niku czego odłącza się on od śródbłon-
ka, kształtując pęcherz – stożek rogów-
ki.  Grubość  rogówki  może  wzrosnąć 
aż pięciokrotnie. Przybiera ona wtedy 
stożkowaty kształt.

Najczęściej keratoconus dokumento-
wany  jest  obustronnie,  jednak  może 
wystąpić  również  jednostronnie,  jak 
to było u bohatera  tego artykułu. Po-
mimo  że  omawiana  przypadłość  nie 
ma  konkretnej  przyczyny,  to  można 
wyodrębnić pewne czynniki wyzwala-
jące, jak: zapalenie błony naczyniowej, 
zabieg chirurgiczny wewnątrzgałkowy, 
ciężkie urazy gałki ocznej.

Łagodne formy stożka rogówki 
można poddać próbie terapii 
farmakologicznej składającej 
się z: 
– miejscowych leków 

sterydowych, 
– środków hipertonicznych, 

jak 5-proc. sól fizjologiczna, 
która ma działanie 
odwadniające, 

– leków przeciwjaskrowych. 
W niektórych przypadkach 
skuteczność można także 
uzyskać, zakładając soczewki 
kontaktowe, z dodatkowym 
osłonięciem rogówki 
fartuchem z trzeciej powieki. 

Jednak  ze  względu  na  to,  że  jest 
to choroba szybko postępująca, w więk-
szości przypadków w momencie kon-
sultacji stan oka pacjenta jest na tyle 
ciężki,  a  samo  schorzenie  w  na  tyle 
zaawansowanej  postaci,  że  postępo-
waniem  z  wyboru  jest  zabieg  chirur-
giczny. Wykonywana jest wówczas po-
wierzchowna keratektomia.

Jak wygląda
zabieg keratektomii?
Zabieg  ten polega na mechanicznym 
usunięciu przedniego nabłonka rogów-
ki przy pomocy odpowiednich narzę-
dzi. W zależności od ilości nabłonka, 

który musi zostać usunięty, jak i od pre-
cyzji, z którą zabieg musi być wykonany, 
używa się różnych narzędzi: jałowego 
gazika, szczoteczki, wiertła diamento-
wego lub ostrza.

Podobna technika zabiegu rekomen-
dowana jest przy chirurgicznym odpre-
parowywaniu: 
– martwaka  (obecność płytki martwi-

czej w nabłonku rogówki), 
– skórzaka (wada wrodzona polegająca 

na obecności komórek skóry w na-
błonku rogówki, w postaci łagodnej 
zmiany rozrostowej),

– zdejmowaniu  nabłonka  przy  mela-
nozie  rogówki  (najczęściej  dotyczy 
masywnych barwnikowych zapaleń 
rogówki u ras brachycefalicznych).
Główne  cele  terapii  keratoconusa 

to eliminacja bólu i zapobieganie per-
foracji, a także – w przypadku powodze-
nia terapii – przywrócenie jak najwięk-
szej przezierności rogówki.

PRZYPADEK KLINICZNY
Opis zwierzęcia: 
gatunek: kot, 
rasa: syberyjski długowłosy,
płeć: samiec.

Wywiad i badanie kliniczne
U  pacjenta  kilka  tygodni  wcześniej 
zdiagnozowano FIP – zakaźne zapale-
nie otrzewnej, wariant neurologiczny. 

Ryc. 1. Schemat budowy rogówki
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Pacjent w momencie konsultacji okuli-
stycznej był w początkowej fazie tera-
pii iniekcyjną formą leku. 

Wcześniejsze leczenie
Dwa tygodnie przed prezentacją, w in-
nej  placówce  u  pacjenta  zdiagnozo-
wano  zapalenie  błony  naczyniowej 
(łac. uveitis) prawego oka, którego obja-
wami były: zmniejszona przezierność 
rogówki, mrużenie, zwiększony wypływ 
oraz  anizokoria.  Lekarz  prowadzący 
poddał pod wątpliwość, czy nierówno-
mierność  źrenic  wynika  z  obecności 
zapalenia  błony  naczyniowej  samego 
w  sobie,  czy  też  jest  to  jeden z obja-
wów neurologicznej postaci  zakaźne-
go zapalenia otrzewnej (FIP). Wówczas 
(21 czerwca) został wdrożony miejsco-
wy lek sterydowy w kroplach (Dexame-

thasone 0,1-proc.) na okres 2 tygodni, 
w dawce 3 razy dziennie (do 29 czerw-
ca). Objawy ustąpiły, stan oka był dobry.

Po kilku dniach od zakończenia poda-
wania kropli (2 lipca) opiekunowie za-
uważyli zmieniony wygląd rogówki pra-
wego oka, która zaczęła być punktowo 
mętna. Z czasem obszar nieprzejrzysto-
ści zaczął się powiększać, a sama rogów-
ka – rozwarstwiać. Z godziny na godzi-
nę obrzęk zaczął rosnąć. Kolejnego dnia 
(3 lipca) zaczął formować się pęcherzyk. 
Pacjent  trafił  do  kliniki  całodobowej, 
skąd niezwłocznie został pokierowany 
na konsultację specjalistyczną (ryc. 2).

Konsultacja okulistyczna
W chwili konsultacji okulistycznej pę-
cherz  obrzękowy  obejmował  ponad 
3/4  powierzchni  rogówki  i  miał  ten-

dencję do rozwarstwiania się  (ryc. 3). 
Ze względu na rozległą powierzchnię 
objętą  zmianą  pełne  badanie  okuli-
styczne nie było możliwe.

Test Schirmera w zajętym oku był po-
wyżej normy – wyniósł 25 mm w cza-
sie 40 s, co wskazywało na zwiększone 
łzawienie. Wynik w oku lewym wyniósł 
20 mm w tym samym czasie. Paskowy 
test fluoresceinowy dał wynik ujemny 
–  brak  wychwytu  fluoresceiny  przez 
nabłonek rogówki, co oznaczało brak 
owrzodzenia, jednak fluoresceina osia-
dała na pęcherzu nabłonkowym, dając 
złudzenie  ubytku.  Pomiar  ciśnienia 
śródgałkowego  (IOP)  wykonano  przy 
pomocy urządzenia Tonovet i wyniosło 
ono 11 mmHg, co mieściło się w nor-
mie, jednak było w jej dolnej granicy.

Diagnozę stożka rogówki potwierdził 
przede wszystkim obraz kliniczny oraz 
badanie w lampie szczelinowej (KOWA 
SL-17), które ukazało rozwarstwienie włó-
kien kolagenowych zrębu rogówki. Do-
datkowo nie wykazano zmian w błonie 
Descemeta czy endotelium. Powierzch-
nia  rogówki, poza obszarem obrzęku, 
nie wykazywała cech patologii (ryc. 4).

Leczenie chirurgiczne
Ze względu na stopień zaawansowania 
zmian pacjent został zakwalifikowany 
do natychmiastowego leczenia chirur-
gicznego, w pełnej narkozie. Zabieg zo-
stał przeprowadzony 6 lipca.

Znieczulenie  ogólne  poprzedzo-
no  premedykacją  z  użyciem deksme-
detomidyny  (Dexdomitor)  w  dawce 
40 mcg/kg m.c.  i butorfanolu (Torbu-
gesic) w dawce 0,1-0,4 mg/kg m.c. Znie-
czulenie ogólne utrzymano przy uży-
ciu  propofolu  (Propomitor)  w  dawce 
4 mg/kg m.c. podanym dożylnie. Oko 
wraz z powiekami ufiksowano przy po-
mocy rozwieracza powiekowego.

Po  znieczuleniu  miejscowym  po-
wierzchni oka przy użyciu alkainy (Al-
caine),  wykonano  keratektomię  po-
wierzchowną,  z  dużą  starannością 
odpreparowując  jak  największy  frag-
ment pęcherza obrzękowego. W wyniku 
tych działań powstał ubytek nabłonka 
przedniego,  przeważający  swoją  gru-
bością ⅓ nabłonka rogówki. W związ-
ku z tym kolejnym krokiem było naszy-
cie fragmentu spojówki na wytworzony 
ubytek nabłonka. Odpreparowano więc 
jej fragment, maksymalnie go ścieńczo-
no i wykorzystano do utworzenia pła-

Ryc. 2a-d. Pacjent przed pierwszą konsultacją specjalistyczną, wyraźnie widoczne zmętnienie rogówki prawego oka
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ta przeszczepu. Ze względu na rodzaj 
ubytku wybrano wykonanie uszypuło-
wanego  przeszczepu  spojówki,  który 
umocowano do brzegów rany nabłonka 
około dziesięcioma szwami pojedynczy-
mi. Wykorzystano materiał szewny mo-
nofilamentowy 8-0 (ryc. 5-6).

Następnie w celu lepszego umocowa-
nia przeszczepu wykonano częściowe 
tymczasowe zespolenie powieki. Brzegi 
powiekowe zespolono trzema szwami 
pojedynczymi, rozpoczynając od brze-
gu bocznego. Wykorzystano materiał 
szewny polifilamentowy 4-0.

Po zabiegu pacjent wybudził się sa-
modzielnie, bez komplikacji.

Został on zabezpieczony przeciwbó-
lowo iniekcją podskórną meloksykamu 
(Melovem) w dawce 0,3 mg/kg m.c., któ-
rą przedłużono do podawania w domu 
w  postaci  zawiesiny  doustnej  (Melo-
xidyl). Dawkowanie zgodne z ulotką.

Z farmakoterapii miejscowej zaleco-
no pooperacyjne podawanie do worka 
spojówkowego: 
– Tropicamidum 0,1-proc. 3 razy dzien-

nie, 
– Vigamox 5 razy dziennie,
– krople  nawilżające  typu  Hyabak 

5 razy dziennie
oraz  noszenie  kołnierza  ochronnego 
przez 24 h na dobę. 

Zaznaczono,  że  leki miejscowe po-
dajemy w kąt przyśrodkowy, pozosta-
wiony wolny. 

Badanie kontrolne
Pacjenta  skontrolowano  dwie  doby 
po zabiegu – nie stwierdzono patolo-
gicznego  wypływu  czy  zwiększonej 
bolesności.  Stan  ogólny  pacjenta  był 

dobry,  z  zachowanym  apetytem  i  ak-
tywnością fizyczną. Zalecono utrzyma-
nie leczenia miejscowego oraz kołnie-
rza ochronnego – wciąż 24 h na dobę.

Postępowanie pooperacyjne
Po dwóch tygodniach od zabiegu zdję-
to szew tymczasowy z powieki. Stwier-
dzono znaczne poluzowanie przycze-
pu przeszczepu spojówkowego i brak 
zrostu z powierzchnią nabłonka.  Jed-
nak mimo to rogówka wykazywała pra-
widłowe cechy gojenia, dodatkowo test 
fluoresceinowy okazał się ujemny. Prze-
zierność rogówki oceniono na dobrą.

W znieczuleniu miejscowym (alkaina, 
Alcaine) usunięto fragmenty nieprzyro-
śniętego  przeszczepu  spojówkowego 
oraz  fragmenty  szypuły przeszczepu. 
Nie  wystąpiło  krwawienie  spojówko-
we. Utrzymano leczenie antybiotykiem 
oraz  kroplami  nawilżającymi  jeszcze 

przez 10 dni. Ze względu na brak dys-
komfortu ze strony oka, jak i ujemny test 
fluoresceinowy zdecydowano o odstą-
pieniu od noszenia kołnierza. 

Na  kolejnym  badaniu  kontrolnym 
po dwóch miesiącach miejsce po ubyt-
ku było miernie przeziernie i uwaskula-
ryzowane (ryc. 7). Pacjent nie wykazy-
wał dyskomfortu, w pełni otwierał oko, 
nie pojawiało się wzmożone łzawienie. 

Dalszy etap leczenia skupił się głów-
nie na terapii blizny i maksymalizacji 
przezierności rogówki. Włączono tera-
pię niesterydowym lekiem przeciwza-
palnym w preparacie YELLOX dawko-
wanym dwa razy dziennie przez okres 
3 tygodni, a następnie całkowicie odsta-
wiono leki. Decyzję o wdrożeniu leku 
niesterydowe podjęto z racji dużego ob-
ciążenia pacjenta,  jakim  jest aktywna 
choroba zakaźna, jak również ze wzglę-
du na trwające leczenie przeciwko FIP.

Ryc. 3. Wyraźnie widoczny pęcherz obrzękowy obejmuje ponad 3/4 powierzchni rogówki pacjenta

Ryc. 4a-b. Stożek rogówki – widok w dwóch płaszczyznach

4a 4b
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Kolejne  kontrole  wykazywały  suk-
cesywne  zwiększanie  przezierności, 
a  po  roku  od  zabiegu  rogówka  osią-
gnęła  100-proc. przezierność  (ryc.  7). 
Całkowity czas intensywnego leczenia 
wynosił  około  4  miesięcy,  natomiast 
uzyskany efekt  tak wysokiej przezier-
ności – około roku (ryc. 8).

Podsumowanie 
Przypadek keratoconusa, opisany w ar-
tykule, jest chorobą rzadką. Pacjent au-
torki artykułu był szczególny także dla-
tego, że kot chory na zakaźne zapalenie 
otrzewnej  był  w  trakcie  terapii  tego 
schorzenia – jest to swego rodzaju wy-
jątek. Brak jest danych dotyczących le-
czenia pacjentów z podobnymi proble-
mami, co uniemożliwia powiązanie FIP 
czy też formy jego leczenia z powsta-
niem tego akurat rodzaju keratopatii.

Pomimo  dramatycznego  początku 
i  bardzo  szybkiego  postępu  objawów 
oko pacjenta wygoiło  się  rewelacyjnie 
i bez większych problemów. Trzeba jed-
nak pamiętać, że choroba ta może mieć 
charakter nawrotowy,  szczególnie  jeśli 
taki charakter miała choroba pierwotna, 
z której mogła ona wynikać, w tym przy-
padku zakaźne zapalenie otrzewnej. 
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Uwaga, ważne!
Warto zawsze omówić 
z właścicielem przewidywany 
czas gojenia tego typu 
ubytków, ponieważ jest 
on relatywnie długi i wymaga 
od właścicieli dużego 
zaangażowania w leczenie.

Ryc. 5-6. Uszypułowany przeszczep spojówki, wykorzystano materiał szewny monofilamentowy 8-0;
Ryc. 7-8. Proces gojenia się rogówki – zmiany widoczne na kolejnych badaniach kontrolnych
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