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atarakte, ki jih imenujemo
tudi siva rnrena, so pri psih
ena najpogostejiih zdravstvenih tei.av z odmi. To bolezensko spremembo vidimo kot neprosojno ali meglidasto belo modro motnjavo na odesni
ledi. Funkcija leie je, da usmerja svetlobo
na odesno mreZnico. Pri katarakti pa se
pojavijo nepravilnosti med vlakni, iz katerih je sestavljenaodesnaleda, posledica
tega pa je motnost lede. Pri katarakti je
moteno prehajanje svetlobe skozi ledo na
odesno mreZnico, zaradi iesar pride do
motenj v vidu.
Katarakta se pojavlja v razliinih oblikah, pa tudi vzrokov za to odesno bolezen je ved. Pojavlja se lahko pri psih vseh
pasem in vseh starosti.
Kljub dejstvu, da je vei oblik katarakt
in vei razlidnih vzrokov zanje, se vse razvijajo precej podobno. Normalna leda v
primerjavi z drugimi tkivi vsebuje razmeroma nizek deleZ vode in precejien deleZ
beljakovin. To rarmovesje vzdrZuje precej
zapleten mehanizem. Ko pride do okvare
ali motenj v delovanju tega mehanizma,
se poveia deleZ vode in tudi drugih snovi
v ledi, posledica je motnost lede.
Pri dolodanju oblik katarakte je pomembna starost psa, pri katerem se je
pojavila. Nekatere katarakte se lahko pojavijo Zepri rojstvu in so ponavadi v obeh
oiesih. Ceprav se je Zival s katarakto Ze
rodila, ni nujno, da gre za prirojeno motnjo. Lahko gre namred za posledico delovanja dolodenih strupenih snovi ali
okuLb, ko so mladidi 5e v maternici.
Katarakte, ki se pojavijo v prvi polovici Livljenja, so lahko tudi prirojene, vedkrat pa so posledica drugih vzrokov, kot
so sladkorna bolezen, mehanske po5kodbe, okuZbe ali zastrupitve.
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Starostne katarakte se pojavljajo po
Sestem letu starosti in so pri psih redkej5e kot pri ljudeh. Skrbniki jih ponavadi
zamenjajo s tako imenovano nuklearno
sklerozo, ki pravzaprav sploh ni bolezensko stanje. To stanje namrei ne povzroda
slepote, deprav je videti kot siva motnina
v ledi.
Najvedkrat omenjeno stanje, ki povzroda pojav katarakt pri psih, je sladkorna bolezen. Sladkorna bolezen (diabetes
mellitus) je stanje, kjer se zaradi motenj v
delovanju hormona, ki uravnava raven
krvnega sladkorja, raven sladkorja v krvi
nenormalno dvigne. Raven krvnega sladkorja naraste tudi v leii, s tem pa se poveda tudi deleZ vode, kar povzroii motnost
lede. Katarakte se lahko pri sladkornih
bolnikih pojavijo zelo kmalu in pogosto
hkrati na obeh odesih.
Pogosto je katarakta posledica po5-

kodbe lede zaradi avtomobilskih nesred,
ostrih predmetov izstrelkov ali drugih
predmetov. Tovrstne katarakte pa se ponavadi pojavljajo le na enem odesu.
Manjie katarakte vida ne prizadenejo
kdove kako, 5e zlasti, ie je prizadeto le
eno oko. Vedje katarakte, 5e zlasti, de sta
prizadeti obe odesi, pa za povrnitev vida
potrebujejo zdravljenje. Najbolj udinkovit
nadin zdravljenja katarakte je kirurika
odstranitev prizadete lede. Preden pa se
veterinar odlodi za operacijo, mora obolelo oko temeljito pregledati. Tako operacijo priporodamo le pri pacientih, kjer bolezen povzrodi izgubo vida, ali pa pri tistih napredujodih stanjih, za katere
vemo, da se bo to nedvomno zgodilo.
Uspeh operacije je v veliki meri odvisen
od starosti procesa, saj so operacije v
zgodnjih stadijih bolj preproste in uspeSnejde.
Rezultati operacije so v vetini primerov zelo ugodni, ozdravi ved kot devetdeset odstotkov psov. Psu po operaciji za
nekaj iasa namestimo zaiditni ovratnik
in mu v oko redno vkapavamo predpisana zdravila. V nekaterih primerih, se po
operaciji pojavijo razlidni zapleti, ki zahtevajo dodatno zdravljenje. V veiini primerov se kot komplikacija lahko pojavijo
poikodbe oiesne mreZnice, globoka odesna vnetja in povedan pritisk v odesu
(glavkom).
Poudariti je treba, da katarakta sama
po sebi ne potrebujezdravljenia.Ce je ne
spremlja 5e vnetje oiesa in ni glavkoma
ali kakih drugih komplikacij in je edina
teLava slepota, se mnogi skrbniki odlodijo, da bodo pad imeli slepega ljubljenca.
Slepe Zivali pa nadeloma lahko Zivijo zelo
kakovostno Zivljenje, 5e zlasti v domatem, znanem okoliu.
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