
68

Praca otyginalna

Medycyna Wet. 2003, 59 (1)

Original paper

Przeszczep torebki nerkowei iako metoda leczenia
perforuiąGego w]zodu rogówki

ALEXANDRA TRBoLoVA, lGoR KozAK*,lRENEUsz BALlcKl**, VALENT LEDEGKY
Katedra chirurgie, ońopódie a róntgenoló9ie, Univerzita veterinórskeho lekórstva, ul. Komenskóho 73, 041 81 Kośice, Słowacja

*Oćna Klinika, Lekórska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Śafarika, ul. Trieda SNP 1,041 81 Kośice, Słowacja
**Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin

Trbo|ovó A., Kozak I., Balicki l., Ledecky V.

Renal capsule transplantation in tleating peńonted Dolneal u!Gel
Summary

A c|inical case of corneal perforation which was successfully managed by all transplantation of a renal
capsule was described. A 3-year-old Pekingese male dog weighing 6 kg was brought to the emergency unit
with cornea| perforation in the left eye. A renal capsule tissue of a size to sufficiently cover the defect and the
surrounding limbal area was transplanted. After dislodgment of the capsule the corneal defect was sealed.
The eye łvas periodically evaluated and after 6 months the cornea| oedema completely disappeared except for
a small area of perforation. Renal capsule transplantation can be an alternative method in surgical therapy of
deep and perforating corneal ulcers.
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Wrzody rogówki są częstą przypadłością chorobo-
wą ludzi i zwterząt. Najczęściej dotykają nabłonka
przedniego rogówki. Głębsze wrzody obejmują istotę
właściwą rogówki sięgając niekiedy do blaszki gra-
nicznej tylnej. W wielu przypadkach zniszczeniu ule-
gająwszystkie warstwy rogówki i wtedy dochodzi do
jej perforacji. Następstwem perforacji moze być wypad-
nięcie i zrost przedni tęczówki, zaćma, zapalenie gałki
ocznej. Perloracje rogówki zaliczane sądo nagĘchprzy-
padków kl i nicznych wymagaj ących naĘchmiastowej
interwencj i chi rurgic znej . Dotychc zas leczenie głębo-
kich wrzodów rogówki i perforacji polegało najczęś-
ciej na transplantacji spojówki gałkowej lub powie-
kowej, a także keratoplastyce drĘącej lub przeszcze-
pie warstwo!\rym (9). Niektóre z tych metod oprocz
odpowiednich umiejętności chirurgicznych i instru-
mentarium wymagają także posiadania banku prze-
szczepów pobranych od dawców. Idealny przeszczep
do rekonstrukcji ubytków i perforacji rogówki powi-
nien zapewniać proliferacje i różnicowanie się komó-
rek nabłonka przedniego prowadząc do wygojenia
ubytku, a także umożliwió jak największąprzejrzy-
stośc rogówki (l5).

Leczęnie procesu zaburzeń gojenia się ubytków ro-
gowki rutynowymi metodami jest często niewystar-
czające dlatego poszukiwane są ciągle altematyrvne
sposoby terapii, Podejmowano próby zastosowania
jako przeszczepów: fragmentów skóry (l3), osierdzia
koni (5), otrzewnej (7), błony owodniowej bydła po-
branej drogą cesarskiego cięcia (3, 10), torebki nerki
konia (1), podśluzowkijelita cienkiego (6), jak rów-
niez politetrafluoroetylenu (Gore-Tex) (1 1),

W niniejszym opracowaniu przedstawiono opis le-
częnia przypadku perforującego wrzodu rogówki u

pekińczyka przy użyciu alogeniczflego przeszczępu
torebki nerki pobranej ze zwłok.

Opis prrypadku

Właściciel dostarczył do leczenia psa, samca pekińczy-
l<a w wieku 3 lat, o nrasic ciała 6 kg. Badanie okulistyczrre
rogówki wykazało jej głębokie unaczyniellie, rozlany
obrzęk oraz centralny perfbrtrjący wrzód (ryc l) Całko-
witc zlętnienie rogówki unietlozliwiało przcprowadzenic
badania struktur wetvnątrzgałkowych.

Jako plzeszczepll uzyto torebki włóknistej nerki psa.
Pobrano tą od zwierzęcia podclanego eutanazji z powodu
urazu kl,ęgosłupa porł,stałe_t]o ,ur rvytriku wypadku kotlrr.tni-
kacyj rre go. Badan i crrr sekcyj nyrl plzeplowadzonym u,,psa
dawcy" nic stwicrdzono objawór.v irlnych chorób. Torebkę
nerl<ową po pobraniu unrieszczono w 98% glicerolu i prze-
chow}rvano w tcmpefatLlrze 5oC przez 3 dni.

Zabieg clrirurgiczny przcprowadzono w znieczuleniu
wzicwny1-1r przy użycitt izofluranu, Do wprowadzenia do
znjeczulenia uzyto diazcpamu w dawce 0,5 mg/kg m.c. i

ketarniny w dawcc 5 mg/kg lrr,c., które podano dożylnic,
Okolice powiek i worek spojówkowy odkazono przczki|-
kakrotnc płukanie roztwolen] jodopowidor-ru. Zabieg ope-
racyjny przeprowadzono przy uzycit"t nikroskopu do za-
biegów nriklochirurgicznych. Powicki rozszerzono odpo-
wicdniej wielkości rozwieraczem, natonliast gałkę ocznz1
ullieruclrotniono zakładajap na spojówkę gałkową w odle-
głości 5 mtl od rąbka cztcry szwy stabiliztljzpe. Częścio-
wo zapadniętą komorę przednią płukano płyne nr Ringera i

odtworzono ją podają hyprornelosę.
Torebkę ncrl<i ptl wyjęciu z gliccrolu przepłukano pły-

nem fizjologicznynl, Następnie wycięto z nic_j fraglnent o
wielkości rvystarczająccj do pokrycia ubytku ro_eówl(i się-
gający do jcj rąbka (ryc. 2). Torcbkę przymocowano do
powierzchni rogórvki przyszywajap ją do twardówki tuz
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Ryc. l. Wrzód
operacją

Ryc. 2. Rogówka pokryta to-
rebką włóknistą nerki

Ryc.3. Stan 3 Ęgodnie po ope- Ryc. 4. Stan 4 miesiące po ope-
racji. Wrzód rogówki wypeł- racji. Przejrzystość rogówki
niony tkanką ziarninową. zachowana z wvjątkiem miej-
Zmniejszenie obrzęku rogów- sca perforacji
ki i ilości wrastających naczyń

przy ralku, szwami węzełkowymi materiałem Ethilon B-0
(monofilament), Przez 7 dni po operacji zapuszczano do
worka spojówkowego krople 0,5% stropiny -2 razy dzien-
nte iprzez 14 dni 10ń azidamphenicol 6 razy dziennie. Do-
rnięśniowo stosowano fluniksynę podawaną w dawce 1.5
lng/kg m.c. przez 5 dni.

Przez ktlka dni po zabiegrl operacyjnym występowała
bolesnośc i skurcz powiek, światłowstręt oraz nadmieme
łzawienie. Torebkę nerkową usunięto I4 dnia po operacji z
wyjątkiem powierzchni ubytku, do którego torebka uległa
przyro śnięciu. Badanie okulistyczne wykazało obecnośc
naczyn powierzchniowych rogówki. Obrzęk i zmętnienie
rogówki uległy zmniejszeniu obejmując jeszcze I13 jej
powierzchni. Komora przednia gałki ocznej była prawidło-
wej głęboko śc i, c i ecz wodni sta pr zejrzy sta, tęczówka znaj -
dowała się w połozeniu fizjologicznym. W celu zmniej-
szenia stanu zapalnego rogówki (.yc. 3) rozpoczęto poda-
wanie kropli 0,1% deksametazonu 4 razy dziennie przez 4
tygodnie. Wykonywano systematy czne b adania kontro lne.
Po 6 miesiącach wykazano brak zmętnienia rogówki z wy-
jątkiem miejsca po perforacji (ryc. 4).

Wyniki iomówienie
Piśmiennictwo dostarcza dużo informacji na temat

metod Ięczenta głębokich i perforujących wrzodów
rogówki. W podobnych przypadkach w medycynie
ludzkiej oprócz ulatowania gałki ocznej głównym ce-
lem leczenia staje się przyrvrócenie jak największej
sprawnoŚci wzroku. Opisywane są różne reakcje ro-
gówki na transplantanty. Wynikiem przeszczepu może
być powstanie zmętnień w zakresie od nieprzeźroczy-
stej blizny do przejrzystej plamki (2,4,I4). W opisy-
wanym przypadku 2 tygodnie po operacji stwierdzo-
no obecnośó tkaŃi ziaminowej, która była reakcjąna
przyleganie torebki nerki do ubytku rogówki, Tkanka
zi.arntnowa po 6 tygodniach od operacji zostaŁa zastą-
piona przez nieprzeźroczy stątkankę rogówki otoczo-
nąutrzymującym się przez 6 miesięcy zmętnieniem.

W okresie kilku dni po operacji stwierdzono zespół
obj awów charakterys Ę czny ch dla urazów ro gówki ta-
kich jak: światłowstręt, skurcz powiek i silne łzawię-
nie. Objawy tę uważane są za swoisty fenomen po-
operacyjny spowodowany sĘmulacją podnabłonko-
}vych zakończęń nerwowych rogówki (16).

W przypadku własnym nie stwierdzono komplika-
cji opisl,vanych przez innych autorów takich jak za-
każęnte czy auto|izę spowodowaną przez kolagenazy
wW arzane przez leukocyĘ i proteazy komórek bak-
teryjnych (8),

Opisywane w piśmiennictwie medycznym roztwo-
ry do przechowywania pobranych rogówek (I2) mają
małe zastosowanie w okulistyce weterynaryjnej ze
względu na ich duży koszt. Dobrą alternatywą wydaj e
się być 98oń glicerol (2) zastosowany z powodzeniem
przez autorów,

W podsumowaniu można stwierdzić, że przeszczep
torebki nerkowej może byc alternaĘwną metodą chi-
rurgicznego lęczenia głębokich i perforujących wrzo-
dów rogówki, zaś torebka nerkowa użyta do przęszczę-
pu może być konserwowana 98%orońworem glicerolu.
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