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Rola naruądów dodatkowych oka w p]awidłowym
funkcionowaniu zmysłu wzroku u zwierząt
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Summary

The accessory organ§ of the eye play an important role in its correct functioning. They protect the eyebal|
against external factors (eyelids), moisten and cleanse the frontal part of the eyeball (the lacrimal and the
accessory lacrimal glands) and allow it to rotate (the external eyeball muscles) and retain its proper position in
the orbit (the orbital fasciae). The study attempts to demonstrate the functioning of the acces§ory organs of
the eyeball and, consequently, of correct vision.

Keywords: eyeball, acce§sorv organs of the eye

Wzrok jest jednym z najważniejszych narządów
zmysłów u człowieka i zwierząt Aby zmysł wzroku
mógł prawidłowo funkcjonowac (odbiór informacji
wzrokowej za pomocąokoło 1 30 miliona jednocześ-
nie dziaŁających receptorów komórkowych - pobudzę-
nie pręcików i czopków - przekazanię impulsu do
p o§li cznej części kory mózgowej ), u zw ier ząt kręgo -
\\rych w toku ewolucji rozwinęły się narządy dodatko-
we oka, ktore pełniąważnąrolę w prawidłowym funk-
cj onowaniu nar ządu wzroku.

Powieki chronią oko przed wtargnięciem ciał ob-
cych, a odruch ich zamykania jest mechanizmem
obronnym (14). Mrużenie powiek pomaga w usuwa-
niu kurzu i ciał obcych wpadających do worka spo-
jówki wówczas, gdy szparapowiek jest otwarta. Od-
ruchowe mruganie ma na cellrozprzestrzenienie po-
włoki łzowej na rogówce, zwllżając ją stale i ltrzy-
mując w stanie niemal doskonaĘm jej powierzchnię
optyczną. Zamknięcie powiek pomaga także w prze-
suwaniu łez w kierunku punktów łzowych i zasysaniu
ichpoprzezkanalik łzowy górny i dolny do woreczka
łzowego (1). Zniesienie napięcia mięśnia dżwigacza
p owieki gornej p oŁączone zę w zmo cnieni em napięc ia
mięśnia okrężnego w czasie snu utrzymuje zamknię-
cie powiek, wyłączając w ten sposób bodżce wzroko-
we. Stanowi to jeden z najważniejszych czynników
procesu snu (1, 13).

R ęsy są włosami znajdljącymi się u człowieka
i ni ektórych mv ter ząt do mowych na br ze gach obu p o -
wiek (14). U zwierząt,naprzyHad u psa, rzęsy znaj-
duj ą się tylk o na brzegupowieki górnej. S ą one wywi-
nięte na zewnątrz i do góry (6).U owcy, kozy i konia
rzęsy tkwiąna krawędzi przedniej powieki górnej i dol-

nej, są mocno, gęsto i głęboko osadzone; w poblizu
przyśrodkowego kąta oka - krótkie, następnie kieru-
j ąc się ku bocznemu kątowi oka wydłużaj ą się i w bocz-
nej trzeciej części brzegupowieki stają się najdhlższe
(2). Każda z rzęs jest krótkim, mocnym cylindrycz-
nym włosem z mieszkiem włosowym u podstawy,
zktórego wyrasta. Mieszek otoczonyjest splotem ner-
wów, których próg pobudzenia jest bardzo niski i dla-
tego reagująone na najmniejszy bodziec. Dotyk drob-
nych cząstek kurzu wystarcza, aby podrńnió splot ner-
wowy mieszka włosowego, wywołując odruchowe
mruganie (1).

B rwi chron ią gałki o czne prze d p otem spĘwaj ącym
z czoŁa. P orus zane są pIzez mięsień czołowy, który j e
podnosi i mięsień okręzny oka, który pociąga ku doło-
wiprzy zamknięciu powiek (1).

Gruczoł łzowy leży w gómo-bocznym kącie oczo-
dołu, pr zy samym br ze gu o cz o do łu. Ro l ą gru czołg łzo -
wego jest produkcja vłydzieliny łzowej. Płyn, który
normalnie znajdlĄe się w worku spojówkowym to film
łzowy; składa się on z warstwy tłuszczowej produko-
wanej przęz gruczoĘ tarczkowe Meiboma, gruczoły
Zeisa i Molla, z warstwy wodnej dostarczanej przez
gruczoŁ łzovły i pr zez gruczoĘ łzowe dodatkowe Krau-
sego i Wolfringa (9), a także z warstwy mucynowej
wytwarzanej przez spojówkowe komórki kubkowe,
gruczoły Manza or az Wy pty Henl a. Warstwa mucyno -
wa ma silne właściwości hydrofilowe i umożliwia
przej ś c i ow e pr zyle gani e hydro fob owych mikroko sm-
ków komorek nabłonka rogówki do warstwy wodnej
(3, 9, 10). Zadanięmwarstwy tłuszczowej jest ochro-
na warstwy wodnej oraz ograniczęnię szybkości jej pa-
rowania z powierzchni gałki ocznej (3). Bedford (3)



uważa, że gruczołłzowy produkuje około 600ń war-
stwy łzowej filmu wodnego, podczas gdy 40% produ-
kowane jest przez gruczoĘ łzowę dodatkowe. War-
stwa wodna odpowiedzialna jest za dostarczenie glu-
kozy t tlenuptzez nabłonek rogówki do jej zrębu caŁ
kowicie pozb awion e go naczyn krwiono śnych. Jone s
(9) sugeruje , że gruczołłzowy odpowiedzialny jest za
odruchowe wydzielani e łez, podczas gdy gruczoĘ Łzo-
we dodatkowe, mucynowe i łojowe odpowiedzialne
są za wy dzielanie p o dstawow e, tzw, pro dukcj ę filmu
łzowego. Jednakże każdy nienormalny bodziec dzia-
łający na gałkę ocznąwywołuje nadmieme wydziela-
nteŁęz z gruczoŁu łzowego i worek spojówkowy wy-
pełnia się prawdziwym pĘnem łzowym, Powłoka łzo-
wa na rogówce posiada określony skład, lepkość i właś-
ciwości zwllżające tego rodzaju, że pozostaje ona
opĘcznie czysta (1). Musi ona być nieustannie wy-
mieniana, żeby mogła wydalać stale dostające się do
niej złuszczone struktury komórkowe, Przesuwanie się
clęczy Łzowej po rogówce następuje dzięki ruchom
p owi ek, któr e pr zy każdym mru gni ęc iu r o zpr ow adza-
ją cienką powłokę płynu na powierzchni rogowki.
Między mrugnięciami zachodzi lekkie, ale ciryłe pa-
rowanie zpowierzchni rogówki.U zwierząt takich jak
kfólik, ktory mruga tylko parokrotnie w ciągu godzi-
ny, mogłoby to doprowadzić do wysychania rogówki.
Stwierdzono, ze parowaniu częściowo zapobiega cien-
ka błonka oleista, wytwarzana przez gruczoĘ tarcz-
kowe Meiboma (1).

Gruczoł głęboki powieki trzeciej zwany jest także
gruczołem Hardera. Jego funkcj anadal pozostaje nie
do końca rozpoznana. Jak podają Payne (I7) oraz
Thiessen i wsp. (2 1 ), gruczołHardera u gryzoni (szczlx,
chomik, myszo skoczek) pro dukuj e złożonąmie szani-
nę. Większączęśc tej mieszaniny stanowi wydzielina
lipidowa (4, I 9, 22), następnie p i gmenty porfi ryny (5,
8) i melatoniny oraz inne, mniej znanę związki che-
mlcznę. Jak podają Olcese i wsp. (16), sekrecja pig-
mentu porf,rrynowego j est mechanizmem holokryno-
wym. Chemtcznanatura tej wydzieliny jest typowa dla
każdego gafunku. Wydzielina gruczołu Hardera jest
ptzęz gry zonie zbierana z nozdrzy kończynamt przed-
nimi, następnie mie szan a ze śIiną i r ozpr ow adzana p o
głowie i fułowiu. Rozprowadzenie tej wydzieliny na
ciele gryzonia stymuluje wzajemne obwąchiwanie się
nos-twarz pomiędzy osobnikami tego samego gatun-
ku. Składnik lipidowy zawarty w wydzielinie gruczo-
łu Hardera dziaŁa jako bariera tęrmicznazapobiegają-
ca utracie wody lub pozyskiwaniu jej przęz organizm,
a takżę obniża temperaturę ciała wskutek parowania
(2 I). Wy dzielina te go gruc zołu spełni a swe go r o dzaju
rolę smaru pokrywającego gałkę oczn%posiada właś-
ciwości anĘbakteryjne i odpomościowe (20) orazdzia-
ła jako zewnątrzsiatkowkowy fotoreceptor fiest to
szczegolnteważnezewzględunapowiązaniapomię-
dzy gruczołem Hardera, okiem a szyszynkfl (a). Pay-
re i wsp. (18) wykazali, że u samicy chomika miesza-
n|na gruc zołu H ardera zmntej sza a gre sj ę, g dy wydzi e -

lina ta jest rozprowadzona po ciele samca. Dymorfizm
płciowy, a takżę status społeczny osobnika w danej
grupie zwierząt, wpĘwa na wielkość gruczoŁl i tęm-
po jego wydzielania. Jak podaje Olcese i wsp, (16),
LL szczllra gruczoł Hardera v,lydziela takze estrogeny
i androgeny.

Funkcje powieki trzeciej polegają na mechanicz-
nej ochronie rogówki, rozptowadzanhl filmu łzowę-
go, którego część (około 30oń fazy wodnej u psa) jest
produkowana przez gruczoł trzeciej powieki i miejs-
cowej obronie immunolog icznej, prowadzon ej przez
substancje występujące w grudkach chłonnych (12).
Ruch powieki trzeciej uzwierząt ma charakter biemy,
co wiĘe się z brakiem mięśni aktywnie nią porusza-
jących. Odpowiednie położenie wolnego brzegu po-
wieki trzeciej jest kontrolowane przęz pozycję gałki
ocznej. Wciągnięcie gałki ocznej wskutek skurczu
mięśnia wc iryaczagałki powoduje wysunięcie powieki
trzeciej w kierunku skroniowego kąta oka, podczas gdy
rozlllrcz mięśnia wciągacza gałki powoduje cofanie
się powieki do kąta przyśrodkowego oka (7, 1 5). Układ
nerwowy autonomiczny, zaopatrujący mięśnie poru-
szające gałkąoczną, ma wpływ na położenie powieki
trzeciej (I2).

Powięzie oczodołowe. Połozenie gałki ocznej
w o czo do le utrzymlj ąltczne w tęadła t otaczając e j ą
warstwy powięziowe. Ten r o dzaj rusztowani a zap ęw -
nia gałce ocznej stałe położenie w oczodole nawet
w czasie ruchów obrotowych powodowanych j ej mięś-
ni ami zew nętr znymi. Wars twa p owi ęz i o w a otac zaj ą-
caprzedniączęśó gałkt ocznej - twardówkę, przymo-
c owana j e s t do brze gów o czo dołu i miej s c am i zagęsz-
cza się w spoiste pasma, tzw. więzadła hamuj ące. Pas-
mawięzadłowe sąumocowane do brzegów oczodołu
w taki sposób, że utrzymlją gałkę ocznąw staĘm
położeniu izapobiegająjej cofaniu sięw głąb oczodo-
łu podczas skurczu mięśni prostych lub wypychaniu
gałki do przodl w czasie skrrrczu mięśni skośnych.
W tęadła hamuj ąc e maj ą znaczeni e kliniczne, poni e -

waz mięśnie te często bywają operowane w leczeniu
zeza (I).

Mięśnie gałki ocznej odpowiedzialne sąza jej ru-
chy. Wyrożniamy ruchy przesuwające i obrotowe.

Ruchy przesuwające ze względu na mocne ustale-
nie gałki ocznej przy pomocy powięzi oczodołowych
i ciała tłuszczowego oczodołu, sąjedynie nteznalznę
w jedną i drugą stronę (gora - dół, bok - przyśrodko-
v,ry,boczny). Ruchy przesuwające w przód i w tył są
dobrzę widoczne l zwierząt posiadających mięsień
wclĘacz gaki ocznej, którego skurcz powoduje wcią-
ganie gałkt ocznej do oczodołu.

Ruchy obrotowe - mięśnie gałkt ocznej obracają
gałkąwokoł znajdującego się w jej wnętrzu punktu
obrotu. Mięśnie obracają gałkąwokół jednej ztrzech
osi X, l Z (osie Ficka), które przebiegająprzez punkt
obrotu, jednakże nie jest on punktem staĘm. Ruch
wokoł osi Z (pionowej) jest ruchem czysto poziom5rm,
czyli od bocznego kąta oka do przyśrodkowego i od-



wrotnie, wokół osi X (poziomej) warunkującej uno-
szenie i obnizanie się gałki, oraz wokół osi Y (przed-
niotylnej), w ktorej występują obroĘ zgodnie z ru-
chem wskazówek zęgaralub w kierunku przeciwnyrrr,
nazywanę zwykle skrętami. Ruchy dowolne wokół osi
Y sąniemożItwę.

Do ruchow obrotowych należąruchywodzenia (ob-
roty oczu wokół osi X i Z). Ruchy te posiadają nastę-
pujące składowe: obrót oka ku skroni i ku nosowi, obrót
oka ku górze i ku dołowi orazruchy skręcające (obrót
oka wokół osi Y), skręt środkowy (donosowo) i skręt
boczny (doskroniowo).

Mięśnie gałki ocznej dztałająagonistycznie i anta-
gonistycznie. Do mięśni agonistyczny ch zaliczamy,.
mięsień prosty dogrzbietowy i mięsień skośny do-
brnlszny - współdziałająw unoszeniu gałki ocznej;
mięsień prosty dobrzuszny i mięsień skośny dogrzbte-
towy - obntżajągałkęoczną mięsień prosty dogrzbie-
towy i mięsień skośny dogrzbietowy - skręcajągałkę
do wewnętrznęgo kąta oka; mięsień prosty dobrzusz-
ny i mięsień skośny dobrnxzny - skręcają gałkę do
zewnętrznego kąta oka; mięśnie proste przyśrodkowy
i boczny oraz mięśnie skośne dogrzbietowy i dobrzusz-
ny - biorąudziałw przywodzeniu i odwodzeniu gałki
ocznej. Mięśnie antagonistyczne to mięsień prosty
boczny - mięsień prosty przyśrodkowy, mięsień pros-
Ę dogrzbietowy - mięsień prosĘ dobrzuszny, mięsień
skośny do grzbietowy - mięsień sko śny dobrzuszny ( 1 ).

Opróczruchówzłożonychgałkiocznejzwtązanych
z aktywnością życiową, oczy nawet wówczas, gdy
pozostaj ą nieruchome, wykonuj ą stale delikatne drga-
nia o wysokiej częstotliwości. Drgania te stają się
mozliwe dzięki skurczom jednostek motorycznych
w mięśniach gałki ocznej (11).

Prawidłowe funkcj onowanie zmysłu wzroku zw tą-
zane jest w dużej mtętze także z frzjologią narządów
dodatkowych oka. Zaburzente funkcji narządów do-
datkowych oka spowodowane często zmtanami pato-
logicznymi tychnarządów moze w konsekwencji do-
prowadzić do zablxzeń w prawidłowym procesie wi-
dzęnta.
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BORGAI Y., NI.AZIER H.: Epidemiologiczne
a§pekty następstwa subklinicznego zapalenia blasz-
ki puszki kopytowej. (Epidemiological aspects of
sequelae of subclinicallaminitis).Is. J. Vet. Med. 58,
9] -99, 2003 (4)

Przeprowadzono analizę retrospektywną etiologii, czl,nników ryzyka i zejś-
cia subklinicznej postaci zapalenia blaszki puszki koplowej w formie wybro-
czyn podeszwy i separacji w linii białej w 35 stadach krów mlecznych Obser-
wacje przeprowadzone na 812 krowach wykazały występowanie postaci subkli-
nicznej schorzenia w końcą.nach przednich 67,7%o wieloródek i u 76,6% pier-
wiastek, a w kończynach tylnych u 82,8% wieloródęk t 72j% pierwiastek.
Separacje w 1inii białej stwierdzono u 26,8% pierwiastek i 33,4% wieloródek
przy czymw 69,6% przypadków u pier-wiastek dotyczyła ona kończyn przed-
nich i w 50% kończyn tylnych. U wieloródek wańości te wyrosiły odpowiednio
57,6% i 71,2%. Obserwowane różnice pomiędzy pierwiastkami i wieloródkami
były spowodowane większą masą ciała krów wieloródek. 
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sHEKARFoRoUsH S. S., RAZAVI s. M.,
DEHGHAN S. A., SARIHI K.: Częstotliwość
wT§tępowania Sarcocystis species u kóz rzeźnych
w Shiraz, Iran. (Prevalence of Sarcocystis species
in slaughtered goat§ in Shiraz,Iran). Vet. Rec. 156,
418-420,2005 (13)

Badania przeprowadzono na 1osowo wybranych 169 kozach w rzeżni
w Shiraz. W kierunku obecności sarkocyst badano: język, serce, przełyk, rnięś-
nie brzucha i mięśnie międzyżebrowe olaz plzeponę. Badania na obecność bra-
dyzoitów wykonano metodą trawienia (DM) i metodą odciskową (ISM). U 29
(16§%) ze 169 sztuk stwierdzono badaniem makoskopowym zarażenie Sarco-
cystis species Największa liczba sarkocyst występowała w przełyku. Częstotli-
wość zarażenia wzrastała z wiekiem. Wzrost ten nie był jednak statystycznie
istotny. Badanie ISM wypadło pozytywniel99,4oń, a metodą DM u I00oń zwię-
rząt. Nie występowały różnice statystycznie istotne w nasileniu rnwazji w po-
szczególnych narządach. Nasilenie inwazji nie zależało od wieku ivłcikóz. 
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