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De första fallen i Sverige

Operation med modern teknik av grå starr
hos fågel
En pilgrimsfalk och en nymfkakadua kataraktopererades vid Djursjukhuset Blå Stjärnan i Göteborg
under våren 2013 med goda resultat. Detta är första gången modern
operationsteknik, fakoemulsifikation, använts på fågel i Sverige. Det
förstnämnda fallet sammanfattas
här och kataraktkirurgi på fågel
diskuteras.

Djurvårdare vid Nordens Ark, Hunnebostrand, hade under det senaste året
noterat att en av deras avelsfåglar, en
13-årig pilgrimsfalk, uppvisade en grå
färgskiftning i vänster öga (Figur 1). Vid
närmare undersökning med fokallampa
konstaterades att grumlingar fanns i
båda ögonen och att fågeln var blind
på det vänstra ögat. I samråd mellan
exotiska avdelningen och ögonveterinär
på Djursjukhuset Blå Stjärnan togs
beslut att utföra en kataraktoperation på
det vänstra ögat, med tanke på att kunna
behålla fågeln i avelsverksamheten i Projekt pilgrimsfalk (7) och att höja dess
livskvalitet.
OPERATIONSFÖRLOPP

Efter transport till djursjukhuset premedicinerades falken med midazolam 0,5
mg/kg intramuskulärt varefter syrgas/
isofluran tillfördes genom öppen mask
(Figur 2). Efter intubering gavs fortsatt
inhalationsanestesi (Figur 3) med artificiell ventilation (IPPV). Övervakning av
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FIGUR 1. En fullständig katarakt ses på pilgrimsfalkens vänstra öga.

allmäntillståndet skedde genom kontinuerliga mätningar av ETCO2, pulskvalitet och temperatur. Under operationen
tillfördes kroppsvarm ringerlaktat intravenöst genom kateter i vena basilica.
Det vänstra ögat förbereddes för intraokulär kirurgi genom applikation av 0,1
ml femprocentig jodlösning på ögat
under 90 sekunder, varefter lösningen
spolades bort med ca 60 ml NaCl. Keratotomi genomfördes med en 1,5 mm
keratotomikniv (MRV, Acrivet, HenNUMMER 2
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ningsdorf, Tyskland), 2 mm från och
parallellt med limbus. Främre ögonkammaren hindrades att kollabera genom
deposition av 1,2 procent viskoelastiskt
preparat (Biovisc, Acrivet). För att få
maximal pupilldilatation deponerades
muskelrelaxantia (atrakurium) i främre
ögonkammaren, utspätt med BSS (basic
salt solution, spolvätska för bland annat
intraokulärt bruk) i spädningen 1:10.
Cirkulär kapsulorhexis (öppning av
främre linskapseln) utfördes med hjälp ➤
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FIGUR 2. Efter premedicinering sövs fågeln med hjälp av öppen
mask. En intravenös kanyl läggs i vena basilica.

FIGUR 4. Efter öppning av främre linskapseln utfördes fragmentering,
spolning och aspiration av linsmassa. Kvar lämnades linskapseln, fri
från grumlig linsmassa.

➤ av högfrekvent ultraljud. Därefter genomfördes fakoemulsifikation av de kataraktförändrade linsfibrerna (Figur 4). För
översiktlig metodbeskrivning, se Narfström och Ekesten (6). Spolning, fragmentering och aspiration av linsmaterialet
utfördes med hjälp av fakoapparaten
Alexos (Acrivet), med inställningar som
motsvarade dem som används vid kataraktoperation på hund och katt. Inga
komplikationer tillstötte under operationen. Cornea suturerades med 9/0
vikryl (monofilt PGA, Acrivet) (Figur 5).
Uppvaknandet skedde komplikationsfritt. Falken återhämtade sig enligt
förväntan snabbt, kunde sitta upp inom
några minuter (Figur 6) och återfick
blinkreflexen.
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FIGUR 3. Fågeln intuberades och artificiell ventilation (IPPV) utfördes.

FIGUR 5. Postoperativ bild av ögat där kornea är suturerad med två
enkla knutsuturer (9/0 vikryl). I främre ögonkammaren ses små
luftbubblor som kommer att resorberas inom något dygn. Hornhinnan är normalt välvd och pupillen är stor på grund av intrakameral
deponering av muskelrelaxantia i samband med operationen.

Eftervård med komplikationer

Eftervården på Nordens Ark erbjöd
dock flera komplikationer. Redan andra
dagen upptäcktes en rivskada på tredje
ögonlocket och det faktum att det förelåg nedsatt tårproduktion i det opererade ögat. Rivskadan åtgärdades inte
utan läkte inom loppet av ca två veckor
och ögonlocket återfick sedermera normal funktion.
Däremot krävde den nedsatta tårfunktionen regelbunden behandling under
de första dagarna. Tårsubstitut förskrevs
(Zilk eye, en droppe 4–5 gånger per
dag). NSAID användes lokalt de första
två veckorna som antiinflammatorisk
behandling (en droppe Voltaren Ophtha
per dag) samt Chloromycetin ögonNUMMER 2
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droppar (en droppe fem gånger per dag)
som lokalt antibiotikum i totalt sju
dagar.
16 dagar efter operationsdagen upptäcktes att falken börjat knipa med det
opererade ögat, vilket den inte gjort
tidigare. Ett ytligt men förhållandevis
utbrett hornhinnesår upptäcktes, där ett
två mm stort cirkulärt område färgades
med fluorescein. Zilk eye samt antibiotikabehandling (med frekvens enligt
tidigare) insattes lokalt. Den ytliga epitelskadan läkte komplikationsfritt inom
en vecka. Falken släpptes från sin sjukbur till sin ordinarie voljär 27 dagar efter
operationen.
Vid kontroll av det opererade ögat ca
sex månader efter operationen kunde
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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det konstateras att det opererade ögat
var glansigt och hade normal blinkhinne- och blinkningsfunktion (Figur 7).
Främre ögonkammaren var helt klar.
Vid närmare undersökning sågs att
pupillen var något oregelbunden i kanterna. Det förelåg en till synes normal
pupillarreaktion och en klar fundusreflex erhölls. Anmärkningsvärt var dock
att falken tittade med sitt öga på ett normalt sätt medan den höll huvudet lite
snett uppåt när den fokuserade. Pilgrimsfalken hade sedan operationen deltagit i
uppfödningen av två kullar under sommaren och förde ett liv som föreföll vara
normalt för en avelsfalk i fångenskap.
Motsvarande operation på
nymfkakadua

En femårig nymfkakadua opererades på
ett likartat sätt på vänster öga. Den var
dubbelsidigt blind initialt och dess
högra öga uppvisade lindrig mikroftalmos (litet öga), total, mogen katarakt,
samt en utbredd bakre syneki (sammanlödningar mellan lins och iris). Det
vänstra ögat var normalt förutom en
total, inte helt mogen katarakt. Den hade
enbart använt sitt vänstra öga en längre
tid och fungerat bra i sin normala hemmiljö tills strax före ögonundersökningen
på djursjukhuset. Den kunde då inte
längre flyga fritt hemma som den brukade och hade stora svårigheter att hitta
födan.
Samma metodik användes för att operera nymfkakaduan som pilgrimsfalken.
Dock är ögat betydligt mindre och storleken visade sig vara det störta bekymret
i samband med operationen. Kataraktoperationen gick dock över förväntan
och utan komplikationer. Postoperativ
behandling bestod av antibiotika och
NSAID-droppar enligt det som beskrivits för falken. Telefonsamtal sex månader efter operationen gav vid handen att
fågeln återfått sitt normala liv: den flög
fritt i lägenheten och kunde föda sig
själv.

FIGUR 6. Uppvaknandet efter narkosen skedde komplikationsfritt.

Några exakta mått på hornhinnans diameter vad gäller olika fågelarter finns
inte angivna i litteraturen. En approximation är att korneas diameter på pilgrimsfalken var 8 mm medan samma
mått på nymfkakaduan var 5 mm. Operationen på nymfkakaduan visade var
gränsen till det omöjliga gick med den
nya tekniken: fakospetsen (1,4 mm i

diameter) var anpassad till ”fågel” enligt
tillverkaren (Acrivet) medan övriga
kirurgiska instrument var anpassade till
humanmedicinsk kataraktkirurgi. Dessa
kändes alltför stora och tunga i förhållande till det lilla ögat, vilket orsakade
svårigheter vid operationen.
Framtida perspektiv beträffande fakoemulsifikation och avlägsnandet av lin- ➤

DISKUSSION

Rent tekniskt går det bra att utföra kataraktoperation på fågel. En förutsättning
för användandet av modern kataraktkirurgi, dvs fakoemulsifikation av linsen, är dock att ögat inte är alltför litet.
SVENSK VETERINÄRTIDNING

FIGUR 7. Närbild på det kataraktopererade ögat, ca sex månader efter operationen. Hornhinnan är klar och glansig, främre ögonkammaren har normalt djup och pupillen fungerar
som den ska. Blinkning fungerar normalt och fågeln är helt obesvärad av ögat.
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➤ sens innanmäte nämndes redan i tidigare refererade publikation (6). Idag är
det rutin med afakikorrektion, dvs applikation av en syntetisk lins inom linskapseln, hos både människa och hund. En
förutsättning för att detta ska utföras är
att linsens bakre kapsel är hel och helst
fri från medfödda defekter. Idag finns
färdiga artificiella linser att köpa i olika
storlekar till olika djurslag (främst häst,
hund och katt) för att till del korrigera
brytningsfel när linsen, utom dess kapsel, är bortopererad. Det föreligger olika
uppfattningar inom ögonveterinärexpertisen huruvida det är nödvändigt med
afakikorrektion hos t ex hund, som inte
alltid behöver det perfekta seendet.
Oftast räcker det med att den grumliga
linsen opereras bort för att hunden ska
klara av en hinderbana och hitta sin
plats i soffan. Kataraktoperation utan
afakikorrektion på nymfkakaduan visade
att den återfick en tillräcklig synförmåga
för att flyga fritt i rummet, återfinna sin
sittpinne och självmant skaffa sig föda.
Särdrag för fågelögon

Fågelögat skiljer sig en hel del från hundens och kattens öga. Förutom ögats
storlek, som varierar betydligt även mellan fågelarter, varierar också linsens utseende och framför allt hela det bakre
segmentet beroende på fågelart. Det
mest iögonfallande för kirurgen i samband med operation på fågel är korneas
kurvatur. Kornea är hos fågel oftast kraftigt välvd, vilket gör att snittet genom
kornea måste läggas längre från limbus
och längre in på kornea för att området
ska kunna komma i fokus, eftersom operationsmikroskop används och fokus
bara kan erhållas i ett horisontellt plan.
En annan olikhet som gäller vid fågelkirurgi är att irismuskulaturen är tvär-

strimmig. För att pupillen ska dilateras
krävs att en kurareliknande substans tillförs ögat så att irismuskulaturen förlamas. Traditionell mydriatikabehandling
t ex med sympatikomimetika fungerar
således inte (5).
Komplikationer

Det förelåg komplikationer efter operationen på pilgrimsfalken. Det visade sig
vara svårt att skydda ögat från yttre
skada efter operationen. Revan i blinkhinnan kan ha uppkommit i samband
med att hållsutur anlades i bindhinnan,
trots att detta inte kunde påvisas i samband med operationen. Sannolikt är
dock att den ytliga hornhinneskadan
uppkom genom fågelns egen försorg
genom att den kliade ögat mot yttre
strukturer eller med foten mot ögat.
Nedsatt tårproduktion är inte ovanligt i
samband med allmän anestesi och har
påvisats hos både hund och katt. Denna
nedsättning är sannolikt neurologiskt
betingad och funktionen återkommer
oftast inom ett till två dygn. Viktigt är
dock att ögat skyddas och hålls fuktigt
den närmaste tiden efter operationen för
att motverka uttorkning.
Linsdegeneration inte ovanligt

Linsdegeneration med katarakt som
följd är inte ovanligt hos både vilda fåglar och hos dem som lever i fångenskap.
Sannolikt ärftlig katarakt finns beskriven
hos endast ett fåtal arter, såsom yorkshire- och norwichkanariefåglar (10).
Katarakt har även påvisats hos kyckling
och kalkon (3, 8). Hos aror över 35 år
har en hög frekvens enkel eller dubbelsidig senil katarakt konstaterats (2). Senil
katarakt har också beskrivits hos en amazonpapegoja och hos en balistare (4, 9).
Behandling med extrakapsulär katarakt-
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kirurgi har utförts på en mandarinand,
en kondor från Anderna och på några
aror.
Endast ett fall med fakoemulsifikation på fågel har så vitt vi känner till
beskrivits tidigare i litteraturen, och den
utfördes på en hornuggla (1). I detta fall
specialtillverkades artificiella linser för
intralentikulärt bruk, något som man kan
fundera över för framtidens fågelkirurgi.
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