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Розриви рогівки можуть бути наслідком тих самих причин, що й проникаючі сторонні тіла, за 
винятком того, що предмет не залишається в рані. Наприклад, поранення котячими кігтями та 
металевими предметами є поширеними причинами повношарових розривів у дрібних тварин і 
коней відповідно. Клінічні ознаки та діагностичне обстеження подібні до таких при проникаючому 
внутрішньоочному пораненні. Особливо важливо оцінити наявність одночасного ураження 
кришталика. Прогноз залежить від розміру та положення розриву рогівки, а також від залучення 
райдужної оболонки, кришталика та/або склери з одночасним пролапсом райдужної оболонки, при 
чому пошкодження кришталика та/або залучення склери мають тенденцію до більш поганого 
прогнозу.

У зрячих пацієнтів розрив рогівки зашивають простими
вузловими швами розсмоктувальним матеріалом від 7-0 до
9-0. Для додаткової стабільності може бути накладена лінія
безперервного шву. Щоб забезпечити додатковий захист і
підтримку, зашитий розрив можна прикрити клаптем
бульбарної кон'юнктиви та/або за допомогою часткової
тимчасової тарзорафії. Якщо пацієнт сліпий, слід
розглянути питання щодо енуклеації, хоча деякі власники
можуть обрати хірургічне втручання в косметичних цілях.

Післяопераційна терапія для контролю вторинного
іридоцикліту складається з місцевих та системних
антибіотиків, системних НПЗП і мідріатиків.
Післяопераційна терапія подібна до такої при проникаючих
внутрішньоочних сторонніх тілах і включає місцеві та
системні антибіотики для запобігання інфекційному
кератиту або ендофтальміту відповідно, а також системні
протизапальні засоби та місцеві мідріатики для лікування
рефлекторного переднього увеїту.

До післяопераційних ускладнень належать:

варіабельне та часто щільне рубцювання рогівки

утворення катаракти із задніми синехіями

Розрив рогівки з пролапсом
райдужки, кінь

ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.
ГЕЛАТТОМ.

Розрив рогівки з
відшаруванням сітківки, собака

Ветеринарний 
довідник MSD



вторинна глаукома

субатрофія ока

бактеріальний кератит або ендофтальміт

Також перегляньте матеріал про здоров'я свійських тварин
щодо пошкоджень рогівки у тварин.

ЛЮБ'ЯЗНО НАДАНО ЛІКАРЕМ К.
ГЕЛАТТОМ.

Повношаровий розрив рогівки,
кішка

НАДАНО СЛУЖБОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЇ
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В ДЕВІСІ.

Повношаровий розрив рогівки
після первинного хірургічного
закриття, кішка

Додаткова інформація  



Copyright © 2022 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

НАДАНО СЛУЖБОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЇ 
ОФТАЛЬМОЛОГІЇ 

КАЛІФОРНІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
В ДЕВІСІ.




