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Oftalmologie la reptilieni

Bolile de ochi la reptile sunt frecvent întâlnite în practica veterinar. Cauzele acestor leziuni sunt de multe ori identice cu cele
care provoac boli de ochi la mamifere _i psri. De_i abordarea tratamentului este similar celei pentru mamifere,
diferencele anatomice ale ochiului de reptil au rezultate speciale la aceste animale. Deoarece mu_chii ciliari ai reptilelor
sunt alctuici din fibre striate _i nu netede, agencii midiatrici convencionali (parasimpatolitici) cum ar fi tropicamida _i
atropina nu au efect de dilatacie pupilar. A doua diferenc este c reptilele care nu au pleoape motile corneea este acoperit
cu o structur clar protectoare derivat din epiderm, numit ochelar. Aceast structur apare insensibil la medicacia local, ceea
ce face dificil tratamentul globului ocular. Ochelarul se înlocuie_te periodico dat cu npârlirea regulat (ecdysis).
Malformaciile oculare congenitale (în special microphthalmos) apar cu oarecare frecvenc la reptilele crescute în captivitate
ca rezultat al consangvinizrii sau a condiciilor de mediu. Alte anomalii congenitale sunt cyclopia _i anophthalmos.
Acestea apar frecvent împreun cu anomaliile scheletale.
Blepharita, a crei etiologie este de obicei bacterian sau micotic, apare în mod comun la reptile, uneori extins _i afectând
globul ocular pân la distrugere. La _opârle _i chelonieni se observ umflarea pleoapelor _i conjunctivei. Conjunctivita poate fi
asociat _i ea acestor infeccii. La unele grupe de _opârle se întâlnesc frecvent abcese orbitale (mai ales la cameleoni). Sunt
indicate culturile din abcesele pleoapelor _i chiuretajul chirurgical pentru înlturarea puroiului colectat în leziuni. Majoritatea
acestor infeccii sunt asociate unor izolate Gram-bacteriene _i sunt foarte greu de gestionat. Se administreaz timp
îndelungat antibiotice locale _i sistemice (în funccie de sensibilitate). Unele dintre aceste animale pot fi imunosupresate _i
susceptibile la infeccii cu o gam larg de patogeni. Apare o implicare sistemic ce poate duce la inapetenc, stare de ru _i în
final, deseori, la deces.
Ochelarul _erpilor _i al unor reptile prezint probleme particulare unice la aceste animale. De exemplu poate s nu npârleasc
o dat cu restul pielii. Aceasta apare mai ales la _erpii cinuci într-un mediu excesiv de uscat sau care s-au deshidratat sau
prezint deficience nutricionale. Fenomenul este cauzat _i de lipsa unui substrat suficient de aspru pe care _arpele s-_i
poat freca solzii capului pentru a începe procesul de npârlire. Uneori, problema este agravat de ectoparazici (cpu_e _i alte
insecte) care se hrnesc la periferia ochelarului. De obicei, prin corectarea hidratrii animalului _i umezirea mediului
imediat înainte de npârlire se corecteaz _i aceast anomalie la urmtorul ciclu de npârlire. Pentru tratament, se umeze_te bine
ochelarul rmas pe ochi pentru a ajuta la îndeprtarea lui, uneori cu lacrimi artificiale (hipromeloz) sau solucie de umectare
a lentilelor de contact dure. Aceasta se face cel mai bine cu un beci_or cu tampon de vat umezit cu care se freac dinspre
cantusul median sau lateral spre centrul ochelarului. Ochelarii foarte aderenci pot fi slbici cu agentul mucolitic acetilcistein aplicat local pe ochelarul nedesprins. Trebuie evitat la început îndeprtarea manual a ochelaului, deoarece din
neatencie se poate u_or desprinde _i ochelarul normal deedesubt. De_i ochelarul rut parcial se va reface în mai multe
npârliri succesive , la pierderea total a ochelarului apare cheratita de expunere.
Blocajul canalului nazo-lacrimal (care nu poate avea loc la chelonieni deoarece la ace_tia lipse_te) duce la acumularea
de secrecii lacrimale la reptilele cu ochelar. Aceasta se produce cel mai des la _erpi _i _opârle gecko.
Canalul nazo-lacrimal poate fi de asemenea absent congenital sau se poate bloca prin presiunea cesutului adiacent
(granulom sau neoplasm) sau prin fibroz (arsuri pe cerul gurii). Concinutul fluid poate fi la început limpede, dar ulterior
devine tulbure _i cu floculacii. Adeseori, culturile de fluid evidenciaz bacterii precum Aeromonas spp _i Pseudomonas
spp. A fost în mod repetat demonstrat prezenca protozoarelor în astfel de infeccii ale spaciului corneospectacular, de_i nu
se cunoa_te exact rolul lor în aceast afecciune. De_i unele dintre aceste blocaje _i infeccii se rezolv spontan, de multe ori
infeccia nu cedeaz _i avanseaz provocând panoftalmie sau se întinde în cesutul periocular. Animalele afectate trebuie
investigate pentru a se depista semnele de infeccii sistemice. Se aspir fluidul de sub ochelar pentru examen citologic
(bacterii _i protozoare) _i culturi/sensibilitate. Fluidul poate fi extras printr-o incizie în ochelarul ventral dup care se aplic
un antibiotic local pe ochi. O alt metod este de a crea un nou canal de drenaj între spaciul de sub ochelar _i gur
(conjuntivoralostomie). Deseori este necesar administrarea antibioticelor de sistem.
Bolile de cornee (ulcere, distrofii lipidice) apar uneori _i dac este posibil sunt tratat empiric, ca în cazul mamiferelor.
Pot aprea asociat ulceracii corneale datorit unor corpi strini sau traume, ca _i la alte specii. Rupturile traumatice pot fi
cusute _i însocite de un tratament cu antibiotice aplicate local. Ulceraciile severe la chelonieni _i _opârle pot fi tratate prin
suturarea celei de-a treia pleoape. Cheratita la cestoase (Testudo spp.) apare ca o mas corneal alb.
Acest tip de cheratit este contagios _i trebuie considerat o problem de grup. Tratamentul const în îndeprtarea plcii de pe
cornee sub anestezie general. Trebuie trimise probe pentru culturi _i sensibilitate. Tratamentul local cu un antibiotic
adecvat precum ciprofloxacina rezolv de obicei orice infeccie.
Uveita ese rar diagnosticat la reptile, de_i apare asociat cu boli infeccioase de sistem, bala post-hibernare (hyphema _i
hypopyon), traume _i neoplazie. În tratament se utilizeaz o terapie cu antibiotice locale (dc este cazul) _i sistemice
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combiinat cu medicacie antiinflamatorie cu sau fr steroizi .
Cataracta la cestoase (Testudo spp.) apare asociat episoadelor de înghec. Lentila chelonienilor este extrem de moale _i
aproape fluid ca aspect. Se crede c din acest motiv este deosebit de sensibil la deteriorare la temperaturi sczute. În
unele cazuri, astfel de schimbri sunt reversibile, de_i se poate ca lentila s se limpezeasc abia dup 18 luni. Cataractele
apar de asemenea deseori la reptilele mai btrâne (etiologie necunoscut). Chirurgia cataractei la reptile este posibil cu
tehnologia actual.
Carenca de vitamin A apare adesea la chelonienii cinuci în captivitate. De_i este mencionat adesea la tineretul din
speciile acvatice cu cre_tere rapid hrnici cu carne cu insuficient aport de vitamin A (carne de pe mu_chii scheletului) _i
insecte uscate, ea apare _i la speciile terestre (cestoase-cutie) cinute în captivitate în condicii neadecvate. Aceast boal de
nutricie cauzeaz metaplazie scuamoas a glandelor orbitale _i canalelor lor.
Dscuamarea epiteliului blocheaz canalele _i glandele cresc în volum, provocând edem orbital _i al pleoapelor _i
conjunctivit secundar _i blefarit. Ocazional, apare _i infeccie secundar cu bacterii. Dac animalele continu s ingereze
suplimente orale, aceasta este cea mai bun terapie. Granulele pentru cestoase disponibile comercial sunt o diet bine
echilibrat pentru cestoasele tinere _i trebuie administrate de rutin la cestoasele acvatice. Metaplazia scuamoas a
epiteliului renal, pancreatic, gastrointestinal _i respirator contribuie la decesul animalului la cazurile netratate. Dac prezint
inapetenc, prin utilizarea cu precaucie a Vitaminei A unor administrate parenteral aceasta se poate rezolva. Poate fi
necesar aplicarea local de antibiotice la cazurile complicate cu infeccii bacteriene.
Neoplasme (fibropapiloame, fibrosarcoame, fibroame, papiloame) apar destul de frecvent în jurul pleoapelor &ndash;
aparicia de epizootii la chelonieni _i _opârle sugereaz o probabilitate de etiologie infeccioas (viral). Îndeprtarea chirurgical
rareori d rezultat în vindecarea acestor boli.
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