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Madany J.
Gatalacts in juuenile dogs - some aspects of clinical examinations

Summary
The research covered l25 dogs of different breed9 with cataract symptoms. Within this group 12 dogs were diagnosed

as having juvenile cataracts. The dogs were from 4 months to 3 years of age, of both sexes, full breed as well as mixed
breed. All the animals underwent full clinical and opthamology examination. These c|inical examinations confirmed in-
bred hereditary czitaraćts, juvenile hereditary cataracts and cataracts complicating other eyediseases. The opthamology
examination gaye a detailed description of the changes occurring in the lens in the different types of cataract. The most
frequent cataracts found in this study were: cataracts occurring as a result of post uveitis complications (50%), heredi-
tary cataracts (33.3%) and, finally, inbred cataracts (16.6 %) which occurred most frequently in Golden Retrievers,
Routine clinical and opthamological methods of examination are sufficient to diagnose different types of cataracts occur-
ring in young dogs.
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Zacma j est chorobą soczewki oka prowad zącą naj-
częściej do utraty widzenia. Częstość jej występowa-
nia, różnorodność postaci klinicznych i charakter wy-
woływanych zabur zeń zaj muj e cor az poważniej s ze
miejsce w patologii chorób oczu u psów. Mimo wie-
loletnich badań nie wszystkie wywołujące ją przyczy-
ny i sposoby pojawiania się zostaĘ w pełni wyjaśnio-
ne (3, 5,9,23). Dlatego dominujące informacje o jej
przebiegu mają charakter kliniczny. Obecna klasyfi-
kacja zacm op arta j e st na kryteri ach klinicznych i zmta-
nach morfologicznych w soczewce oka obselwowa-
nych podczas badania okulistycznego. Zatem kluczo-
wym zagadnieniem staje się dokładny opis zmian so-
czewkowych w przeb ie gg po szcze gólnych Ępow zacm
(5,16,23,24).

Celem wykonanych badań było: a) określenie zmian
dokonujących się w soczewce oka w połączeniu z
uchwytnymi klinicznie przyczynami w grupie psów
młodych, b) ocena przydatności metod stosowanych
w badaniu klinicznym i okulisĘcznym do możliwości
pehrego diagnozowania występujących rodzajów zacmy.

Matetiał imetody
Badania kliniczne i okulistyczne przeprowadzono w la-

tach 1991-1999 u l25 psów wykazujących zniany soczew-
kowe w postaci zacmy. Wśród nich było 12 psów w wieku
od 4 miesięcy do 3 lat. Zacnęw tej grupie wiekowej określa
się jako młodzieńczą rozwojową, Były to psy obojga płci,
mieszańce i rasowe. Stanowiły własnośc mieszkariców
Lublina i doprowadzone byĘ do Klini]<i Chorób Wcwnętrz-
nych Zwierząt w celu kontroli narzalu wzroku. Psy utrzy-
lnywane były w róznych watunkach, różny był sposób kar-
mienia i pielęgnacji.

Badanie kliniczne wykonywano w sposób ogólnie przy-
jęty dla maĘch zwierząt. Było ono uzllpełniane podstawo-
wymi badaniami hematologicznymi i biochemicznymi z

zcstawem analizowanych wskazników: białko całkowite,
moczlik, AspAT, AlAT. Badanic okulistyczne przeprowa-
dzorlo zgodnie z zalecentatni szczegółowego badania ol<a

(5, 6, l3, 23). Wykorzystyw,ano w tym celu oftalmoskop
bezpośredni firmy Riester, ręczną lampę szczclinorł,ą
Kowa 2, oftalmoskop pośrcdni firmy Heinc ze standardo-
wą soczewką Volk +20 D oraz tonomctr Schiotza i zestaw
podręcznych kropli diagnostycznych. Badanie soczewki i
krytcria charakterystyki zmian zactrrowych wykonano zgod-
nie z procedurami opisanymi przez Clerca (5). Niektóre
elementy klasyfikacji zostały zmodyfikowanę przez autora
niniejszcgo opracowania tak. by nadrzędnym celem ltsta-
leń klinicznych było końcowe rvskazanie znanych obecnie
przyczyn zaćmy.

Wyniki iomówienie
Uzyskane wyniki badańobejmujące rasy psów, licz-

bę rwierząt i charakterystyczne zmlany soczewkowe
przedstawiono w tab. 1.

Zacma mŁodzteńcza wystąpiła u 12 psów spośród
wszystkich 125 badanych zvvlerząt Stanowi to 9,5%o

wszystkich przypadków diagnozowanej zacmy. U ba-
danych zwierząt dokonano szczegołowej oceny zm:'an
soczewkowych. Na tej podstawie połączonej z tnny-
mi ustaleniami klinicznymi stwierdzono, że u 2 psów
wystąpiła zacma wrodzona na tle dziedzicznym, u 4
psów zacma dziedziczna o ekspresji pourodzeniowej
późnej i u 6 psów zaćma wikłająca inne choroby oczu.
Uzyskane wyniki badań własnych dotyczące charak-
terysĘki zmian zaćmowych, wieku i ras psów, któ-
ry ch doty czy zacma mło dzięńcza, s ą o gólni e zgo dne z
obserwacjami podanyml pTzez innych autorów (1, 2,
4, |6, I7 ,2l).

Zacmę wrodzoną tła dziedzicznę go zdtagnozow a-
no u 2 psów rasy golden retriver, ByĘ to samce, w
wieku 4 miesięcy i 1 roku. Zmiany okulistyczne u oby-



Tab. l. Charakterystl.czne zmianv soczewkowc u psólv z zaćmą młodzieńczą
z uwzględnieniem przyczyny, rasy i liczby zwierząt

zaćma wrodzona
- dziedziczna

zaćma dziedziczna
o ekspresji późnej

Zaćma wikłająca in

a) zapalenie błony
naczyn l0WeI

b) 0dWarstwienie
siatkówki

golden letriver

lhassa -apso

syberian husky

pekińczyk

I ch0l0by oka:

2 mieszańce,
spa n ie l,

syberian
husky, labrador

sznaUce1
średni

2

2

1

5

,l

1

zmiany 0bustronne, niesymelryczne.
0bszar męlnienia centlalny: podtoIebkowy, kOrOWy, jądrOWy.

zaćma iednorodna, niedoitzała, wolno postępuiąca.

Zmiany 0bustronne, lozwijające się nierówno.
0bsza1 mętnienia 0bWOdOWy: podlorebkowy, korowy.
zaćma dorzała. szybk0 pOslępuiąca.

Zmiany 0bustronne, symelryczne.
0bszar męlnienia centralny: podtorebkowy tylny, korowy
Zaćma jedn0r0dna, dojrzała, szybko poslępuiąca.

Zmiany obuslronne, rozwija jące się nierówno.
0bszar męlnienia centralny: iądrowy, koroWy.
Zaćma do|zała, szybko postępuiąca.

zmiany iedno- lub 0buslronne, niejednorOdne.
0bszar mętnienia nietegulalny: podtorebkowy, k0l0Wy.
Slopień doIrzałości zależy od slopnia uyerTrb

Ewolucja zależy od szybkości leczenia uveitis.

Zmiany soczewkoWe 0bUstlonne.
0bszar mętnienia centralny: podtorebkowy, kolowy tylny.
Zaćma Iednorodna, niedoItzała, wolno ewoluująca.

dwu psów byĘ zbliżone. Stwierdzono, że są one obu-
stronne ale niesymetryczne, Wielkość zajętego obsza-
ru była niewielka i jednolicie homogeniczna, Zmęt-
nienie soczewki obejmowało obszar cenffalny, z zaję-
ciem środkowej części jądra, centralnie położonej kory,
przestrzeni podtorebkowej przedniej i podtorebkowej
tylnej. Zmiany te według kryterium ewolucji ocenio-
no jako stadium debiutanckie. U obydwu psów zmia-
ny byty stabilne. Zaobsetwowane po raz pierwszy w
wieku około 3 miesiąca życiarozwłĄ się następnie
wbardzo powolnym tempie. Zmianomzaćmowym nie
towarzyszyĘ żadne nieprawidłowości w rozwoju po-
szczęgólnych strukfur oka ani inne choroby o znaczę-
niu czynnościowym czy narządowym. Wyniki badań
hematologicznych i biochemicznych mieściły się w
gTanicach referencyjnych. Wykluczono również cho-
roby matek w okresie ciązy.

D e cyzj ę o ob e cno ś c i zacmy wro dzo nej tła dzię dzic z-
nego podjęto po analizie wywiadu, badań klinicznych
i laboratoryjnych, widocznego obrazu oftalmoskopo-
wego i czasu pojawienia się zmian soczewkowych.
Obserwowane zmlany podobne byĘ do opisywanych
w literaturze (I,8, 21). W badaniach własnych na
uwagę zasługuje fakt, że homogeniczność struktury
zaćmowej nie przeszkadzaław penetracji promieni do
siatkówki lmożnabyło w sposób prawie nieutrudnio-
ny oglądać dno oka, które przedstawiało się w sposób
prawidłowy Tyn samym widzenie psób było upośle-
dzone nięznaczntę t zvvierzęta te w okresie obserwacji
wyno szącym 6 mie sięcy nie wykazywaĘ obj awów nie-
dowidzenia. Jak podaje Clerc (5) i Slatter (23) u gol-
den retriverów występują dwa rożfle klinicznie typy
zaamy dziedzicznej. Typ I wrodzony i Ęp II nabyty w
wieku 9-18 miesięcy. Różnicawynika ze sposobuprze-
noszenia choroby, Ęp I przenoszony jest genem domi-
nującym, a §p II genem recesy\,!,nym. Klinicznie i oftal-
moskopowo różnic się nie stwierdza, chociaż zaobser-

wowano, żę Wp II zwykle nie ma cha-
rakteru postępowego (5, 23). U zupeł-
niając rozpoznanie o powyższę danę
można stwierdzic, że obsetwowana
zaóma ml,ała charakter wrodzony,
była o podłozu dziedztcznym pier-
wotnym tnależałado typu I spo§ka-
nego u psów rasy golden retriver.

Zacma o podłożu dziedzicznym
nie j est obecnie uw ażana za najczęś-
ciej spo§kanąpostac zaćmy wrodzo-
nej. Większość zacm wrodzonych ma
być zwięana z innymi anomaliami
rozwojowymi oka takimi jak: prze-
trwała błon a źr enicza, przetrw ała tęt-
nl,ca ctała szklistego czy niedorozwój
całej gałki ocznej. Obok zmlanroz-
wojowych również choroby matki i
płodu (infekcje wirusowe i bakteryj-
ne, zatrucia niedoĄłvienie, awitami-
no zy, zabur zenia pr zemi any materii)

mogą powodowac zmiany zaćmowe (9, 15, 23,24).
W wykonanych badaniach nie spotkano jednakże tego
Ępu schorzeń i wad rozwojowych oka.

U 4 psów zdiagnozowano zaćmę dziedzicznąpoja-
wiającą się w okresie młodego wieku. ByĘ to 2 psy
rasy lhassa-apso, syberyjski husky i pekińczyk.

Psy rasy lhassa-apso to suka w wieku 2 lat i pies
samiec w wieku 3 lat. U psów tych zmiany soczewko-
we pojawiĘ się 2-3 miesiące przedprzybyciem do kli-
niki, byĘ obustronne i szybko ewoluowaĘ. Pomimo
obustronno ści zmian byĘ one niesymetry czne, p o cząt-
kowo pojawiały się na jednym oku by po 3-4 Ęgo-
dniach objąć i drugie, Widoczne oftalmoskopowo
zmiany, w stadium debiutanckim ukazyłvaĘ nieprzej-
rzystości w korze soczewki, w przestrzeni równiko-
w.el zfłłorzeniem się wakuoli podtorebkowych i stop-
niowym zajmowaniem obwodowej części torebki
przedniej i tylnej. Zmiany te przypominaĘ ,,rożantec
pęcherzyków" rozmie szczony w zdłuż równika so-
czewki. Następnie, w stadium niedojrzŃym dochodziło
do powstawania zmętnień lineamych, mniej lub bar-
dziej regularnych, postrzępionych, podtorebkowych
przednich i tylnych. W stadium dojrzaĘm zmiany te
zastępowane były pTzęz zmętnienie części korowej
soczewki. Dynamika zmianllczonabyła w tygodniach
i pod koniec 2 miesięcznego okresu obserwacji do-
chodziło do powstania zaćmy obustronnej dojrzałej z
niemożliwością oglądania dna oka. Psy w tym momen-
cie całkowicie traciĘ wzrok,

Kolejny pies w tej grupie to syberyjski husky, suka
w wieku 1 roku, u której pierwsze objawy wystąpiĘ 6
miesięcy wcześniej. Podczas obserwacj i stwierdzono
zmiany soczewkowe obustronnę, zbliżone do syme-
try c zny ch. P o c z ątkowe ob s zary zacmleń p oj awi Ą s i ę
osiowo w przestrzeni podterobkowej tylnej . W stadium
debiutanckim obecne byĘ wakuole rozmieszczone w
korzę soczewki w obszarze zbltżonym do biegunowe-
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go. Następnie zmtany postępowaĘ w kierunku odśrod-
kowym by zająć całą korę soczewki. Po 6 miesiącach
obserwacji i ewolucji zmiandoszło do powstania obu-
stronnej zacmy dojrzałej, o jednorodnym charakterze
(ryc.1).

Upekińczyka, suki wwieku 1,5 rokupierwsze zmla-
ny pojawiły się w 9 miesięcu życia. Rozpoczęły je
zmętnienia centralne, jądrowe o jednorodnym charak-
terze. Zmiany te były początkowo jednostronne ale
druga soczewka została zajęta 4 miesiące po pierw-
szej. Postęp zmianprzebiegał odśrodkowo i zajfi całe
jądro i korę soczewki. Stadium zacmy dojrzałej oby-
dwie soczewki osiągnęły w wieku 2 lat. W tym mo-
mencie zwierzę było już niezdolne do widzenia.

U wymienionych 4 psów stwierdzono występowa-
nie zaómy dziedzicznej o ekspresji pourodzeniowej
późnej. Zgodnie z piśmiennictwem jest to Ęp zacmy,
która powstaje w młodym wieku u osobników,rodzą-
cych się z prawtdłowo wykształconą i uformowaną
soczewką. Jednak, najczęściej pomiędzy 4 miesiącem,
a 3 rokiem życia pojawia się u ntch zaćma, która jest
genetyczni e zapr o gr amowana. N i e występuj ą przy tym
żadne inne objawy okulisĘczne czy narządowe. Spo-
rządzono listy ras psów, u których ten czynnik uznaje
się za decydujący. Jednakże trudności na jakie napo-
tyka się w badaniach sprawiają ze do tej pory jedno-
znacznę naukowe potwierdzenie uzyskano jedynie dla
rasy sznaucer miniafurolvy i chart afgański (2, 3, 10,
20). U pozostĄch wskazylvanych ras psów czynnik
geneĘczny uznaje się za wysoce prawdopodobny i
bazując na znajomości charakterysĘki zaćmy u po-
szczególnych ras, stawia rozpoznanie kliniczne. W
badaniach własnych zastosowano kryteria do klasyfi-
kacji zaćmy dziedzicznej podane przęz Peiffera ( 17).
Cztery opisane psy ras lhassa-apso (2 sztuki), syberyj-
ski husky i pekińczyk spełniaĘ stawiane wymagania.
W badaniu klinicznym wykluczono wady wrodzone,
urazy) choroby metaboliczne i inne choroby oczu mo-
gące być ptzycTynązaćmy w tym wieku. Wyniki ba-
dań laboratoryjnych mieściĘ się w granicach referen-
cyj nych. Dodatkowym argumentem przemawiaj ącym
za słuszno ś cią r ozp oznania była zgo dno ść ob s erwo -
wanych klinicznie zmian zaćmowych z tymi, które
opisane zostĄ przezKomitet Genetyczny Amerykań-

Ryc. 1. Syberyjski husky, suka, l rok. Za-
ćma młodzieficza dziedziczna o ekspresji
pourodzeniowej późnej, postać dojrzała

Ryc. 2. Mieszaniec, samiec, lat 2, Zaćma
wikłająca zapalenie błony naczyniowej oka
z komplikacjami w postaci złogów barwni-
kowych na przedniei torebce soczewki

skiego Kolegium Oftalmologów Weterynaryjnych dla
psów poszczególnych ras (7).

U 6 psów zdiagnozowano zacmęmŁodzieńczą któ-
razwiązanabyłaz innymi chorobami oczu. U 5 znich
zacmarozwinęła się w wyniku stanu zapalnego błony
naczyniowej ( u ve i ti s), u 1 towarzyszyło j ej odwarstwie-
nie siatkówki.

Kliniczna charakterystyka obserwowanej zacmy
wikłającej uveitisbyła zrożnicowana, a oglądany ob-
razwzbogacony o objawy zapalenia przedniej części
błony naczyniowej: tęczówki i/lub ciała rzęskowego.
Widoczne zmiany miały charakterjedno- lub obustron-
ny. Obserwowano mniej lub bardziej rozlegĘ obrzęk
rogówki, wysięk do przedniej komory oka z włókni-
kiem (efekt Tyndalla), krwinkami biĄmi (hypopion)
lub czerwonym t (hyph ema), obrzęŁ tęczówki i utrzy -
mywanie się jej w pozycji myosis. Zmiany w soczew-
ce pojawiały się w różnym czasię od wystąpienia
pierwszych objawów uveitis. Czas ten ustalano na2-6
miesięcy. W przypadku gdy stanem zapalnym zajęte
było Ęlko jedno oko, zmiany soczewkowe byĘ jed-
nostronne i nie obserwowano (w pózniejszym czasie
kontrolnym wynoszącym 6 miesięcy) ich przejścia na
drugie oko. Pierwsze obszary zmętnień obserwowano
jako drobne smugi, pasma w części podtorebkowej
przedniej bliżej równika soczewki. MiaĘ one charak-
ter nieregularny i niehomogenlczny, Można je było
określić jako stadium debiutanckie, początkowe. Wy-
konywane wówczas badanie dna oka nie wykazyłvało
nieprawidłowości. D alszy r ozw ój zmian zacmowy ch
byłrożny. U 3 psów, u których leczenie przeciwzapal-
ne przyniosło dobry skutek zmiany nieznacznie po-
większaĘ się: objęĘ część kory i w dalszym ciągu
ewoluowĄ bardzo wolno. W okresie kontrolnym oce-
niono, iż zmiany te powiększył się jedynie minimal-
nie, nie upośledzając widzenia. U 2 psów, u których
uveitis miał charakter przewlekły zmiany w ciąga2-4
miesięcy osiągnęły korę i jądro soczewki, stĄ się
zmianami dojrzaĘmt i w ewidentny sposób upośle-
dziĘ w idzenie, Dodatkowo obserwowanymi kompli-
kacjami u tych psów była obecność zrostów ĘInych z
pozostawieniem liniowym, barwnikowych śladów w
kształcie nieregolumej obręczy na przedniej powierzchni
torebki soczewki (ryc. 2).

Medycyna Wet. 2003, 59 (1)

U 1 psa, sznaucera średnie-
go, samca w wieku 5 miesięcy
obserwowano zacmę i odwar-
stwienie siatkówki, odwar-
stwienie było obustronne, nie-
symeĘczne. W oku prawym w
cĄm polu widzenia,w oku le-
wyrn w obszarze około 1/3 po-
wierzchni. Zmiany soczewko-
we pojawiĘ się w 3 miesiące
po postawieniu pierwszej diag-
nozy. ObjęĘ one Ęlnątorebkę
soczewki i Ęlną częśó kory w
położeniu centralnym . Zaćmie-
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nie było jednorodne, ewaluowało wolno t zatrzymało
się w stadium niedojrzalm.

Diagnozę zacmy wikłającej postawiono u 6 psów.
DIa zacmy tej przyjęto nazwę wikłającej ponieważ
występuje ona jako powikłanie innych chorób we-
wnętrznych struktur oka. Wielu autorów uważa, że
właściwa zaćma wikłająca to zaćma spowodowana
chorobami zapalnymi i zwyrodnieniowymi gałki
ocznej lub zabwzeniami w krążeniu śródocznym (5,
16, 23,24). Pojęcie zaćmy wikłającej wprowadzono
dla odróżnienia od zacmy wtórnej, która występuje w
następstwie ogólnych chorób systemowych.

U 5 psów zaćma wikłająca rozwinęła się w wyniku
stanu zapalnego błony naczyniowej oka (uveitis). W
dwóch przypadkach udało się ustalić uraz jako przy-
czynę uveitis. W pozostaĘch trzech przypadkach uve-
źrs określono jako tdiopatyczny. Obecnie uwaza się,
że stany zapalne błony naczyniowej są najczęstszą
przyczynązaćmy wikłającej. I może to być zapalenie
przedniej części błony naczyniowej: tęczówki (iritis),
i ciała rzęskowego (cyclitis, iridocyclitis), tylnej częś-
ci błony naczyniowej (chorioiditis), jak też całej po-
wierzchni błony naczyniow ej Qlanuvei tis). Naczyniów-
ka jest strukturą bardzo wrażltwąnakażde zaburzęnię
homeo statyczne. Je st te ż,,tar cząobronn{' wnętrza oka,
na której naj l epiej uwidaczniaj ą się stany zap alne, gdy ż
występuj ąna niej komórki immunokompententne, któ-
re włączając się w proces chorobowy odpowiadają za
reakcje typu immunologiczne go. Zajęcie procesem
zapalnym dowolnej części błony naczyniowej jest za-
grożeniem przeniesienia się procesu zapalnego na po-
wierzchnię soczewki, co sprzyjałoby rozpoczęciu wy-
stępowania zmian typu zacmowego (5, 12, 14, 23).
Zaobserwowane w badaniach zmlany soczewkowe w
trakcie toczącego się uveitis byĘ rożnorodne i nie
można mówić w tym wlpadku o jednym charaktery-
sĘcznym tlpte zaćmy. Wydaje się słusznym obsetwa-
cja, że rodzaj zmian i tempo ewolucji zmętnień są
wprost proporcjonalne do nasilenia zmian zapalnych
błony naczyniowej, czasu trwania zapalenia, szybkoś-
ct diagnozy i skuteczności leczenia. Spostrzeżenia te
zgodne są z obserwacjami dokonanymi przez innych
autorów (5, 12, 1 8, 1 9, 22). PrakĘczną konsekwencj ą
przeprowadzonych badań winno być zatem zrłvrócę-
nie szczególnej uwagi przęzlekarzy - klinicystów na
stan jakim jęst uveitis, mozliwe najszybsze jego diag-
nozowanie i szybkie, skuteczne leczenie. Aktualna
wiedza potwierdza, iż jest to najlepszy sposób zapo-
biegania zacmię Ępu wikłającego,

U 1 psa zacmazvviązanabyłaz odwarstwieniem siat-
kówki. Zmiany soczewkowe pojawiĘ się w 3 miesią-
ce po rozpoznaniu problemu siatkówki. Pojedynczy
przypadek obserwowanego psa nie pozwala na wy-
ciągnięcie wniosków o charakterze ogólnym. Podob-
ne zmiany opisała u ludzi Zygulska (24). W wetery-
narii podobne zmiany spoĘka się rzadko (5, 1 1 ). Ana-
Iiruj ąc ten przy p adek m o żna wysnuć pr zy puszczenie,
że odwarstwienie siatkówki mogło nastąlić w efekcie
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zapalenia tylnej części błony naczyniowej i nagroma-
dzeniu wysięku i przesięku w przestrzeni podsiatków-
kowej. Taki przebieg wypadków nie jest wykluczony,
zwłaszcza, że w trakcie zapalenia Ęlnej części naczy-
niówki wymienia się jako znanę powikłanie odwar-
stwienia siatkówki, wybroczyny i wylewy krwawe do
ciała szklistego. Wówczas ptzypadek ten byłby kwa-
lifikowany inaczej i analizowany w grupie zacmy wi-
kłającej z powodu zapalenia tylnej części błony na-
czyniowej, a nie odrębnie. NiesteĘ stosowane meto-
dy klinicznego badania nie są w stanie potwierdzić
tak i ego przypuszczenia,

Zacma u psów jest coraz częściej spotykaną patolo-
gi ą oka w praktyc e mĄch nv ier ząt. Występuj ąc u p s ów
w młodym wieku prowadzić może do utraty widzenia i
przedwczesnego obniżenia komfońr Ąciowego. W nie-
lłóry ch pr zypadkach j e s t tęż dla właścici e li w skazaniem
do skrócenia Ęcia psów. Obecnie stosując szczegoło-
we badanie kliniczne i okulis§cznę otaz bazując na
znajomości charakterystyki zmian soczewkowych
można w większości przypadków wskazac na przy-
czyny zacmy. Wyeliminowanie ich wymaga prowadze-
nia odpowiedniej pracy hodowlanej lub podejmowa-
nia wczesnego leczenia innych chorób oczu.
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