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Leczenie nieprawidłowości wzrostu rzęs u psów
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Tleatment of iregulalities in eyelash gtowth in dogs

Summary
sed using a stereoscopic ophthatmoscope (distichiasis,
r differeńt methods of treatment lvere used: mechani-
rosurgical removal of the piece of ey,,elid lvith irregu-
was most effective and ensured the least number of

lbllowingmechanicalepilation.Cryodestructionofthc
achieved-cosmetic effect was satisfactory, In the case of
val of a piece of the eyelid rim is possible,

Keylvords: distichiasis, trichiasis, ectopia ciii, megalotrichia

Matefiał imetody

W badaniach własnych dotyczących anomalii wzrostu

c h i a s i s i tri c h j a s i s stosowano stereoskopowy wziernik typtt

Fissona. Powiększał on oglalaną gałkę oczną i powieki

nia ubytków nabłonka przedniego rogówki używano roz-
tworl20ń fluoresceiny, ktory barwił je na zielono.

W badaniach własnych do leczenia anomalii wzrostu rzęs

włosami.
W grupie pierwszej epilację mechaniczną wykonano u

l7 psów Ż diŚtichiasjsi trichiasisniewielkiego stopnia (1-4
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rzęsy) (ryc, 1). Drażnienie rzęsami rogówki prowadziło do
powstania ubytków w jej nabłonku przednim (ryc. 2). Nie-
prawidłowo wyrastające rzęsy usuwano pincetą epilacyj-
ną. Terapia nie była skuteczna u 1 1 psów. Uchwycenie i wy-
ciąganie cienkich włosów pincetą prowadziło do ich urwa-
nia w miejscu uchwycenia instrumentem.

D-gą grupę stanowiło 34 psy z większą liczbąniepra-
widłowo wyrastających rzęs (5-25), o długości od 4 do 10
mm (ryc. 3). Do ich usunięcia zastosowano metodę mikro-
chirurgicznej elektroepilacj i pod powiększeniem mikrosko-
pu operacyjnego.UżyĘ aparatdo koagulacji posiadał moz-
liwość płynnej regulacji mocy od 10-50 W. W zalezności
od rasy i wielkości zwierzęcia dostosowywano indywidu-
alnie siłę jego działania na tkankę. Przy distichiasis i tri-
chiasis igłę epilacyjną wprowadzano wzdłllz osi długiej
włosa na taką głębokość, aby skoagulować jego brodawkę
i wyeliminować tym sposobem możliwość jego odrasta-
nia. Pincetąmikrochirurgicznąusuwano rzęsy z cebulkami
bez oporu.

W trzeciej grupie było 15 psow z rzęsami (5-10 wło-
sów) wyrastającymi nieco ku tyłowi od ujść gruczołów
tarczkowych. Wykonano u nich kriodestrukcję cebulek
włosów niską temperaturą. Wymraźano przez skorę cebul-
ki włosów przy brzegll powiek krioaplikatorem. Nośnikiem
niskiej temperatury był ciekły azot. Kulista końcówka ro-
boczamiałatemperaturę minus 30"C i przykładano jąpunk-
towo do skóry nad cebulką rzęsy na około 25 sekund. Po
samoistnym rozmrozeniu się tkanki kriodestrukcję powta-
rzano. Korzenie nieprawidłowo wyrastających włosów z
brzegu powiek sięgaĘ do głębokości około 4-5 mm.

W czwartej grupie u l0 psów stwierdzono dużą liczbę
cienkich, kruchych i spiralnie rosnących włosów wyrasta-
jących zbrzegu powiek w róznych kierunkach. Do elirni-
nacj i nieprawidłowo wyrastaj ących włosów zastosowano
metodę mikrochirur giczną. Pod powiększeniem mikrosko-
pu operacyjnego powiekę podzielono nozeln wzdfuż Iinii
szarej na blaszkę przednią i tylną. W przedniej było wiele
cienkich i kruchych rzęs. Jej gorny fragrnent o wysokości
około 2 mm odcinano.

Wyniki iomówienie
W grupie pierwszej po około dwóch tygodniach od

wykonanego zablegl trzony rzęs odrastaĘ i swoimi
złamanymi końcami jeszcze bardziej uszkadzaĘ ro-
gówkę, Prowadziło to do powstawania ubytków w
nabłonku przednim rogówki, które szybko przerastały
fiaczyniami krwionośnymi i ziaminą. Ograniczało to
bardzo pole widzenia zwierzęcia.

W drugiej grupie operowanych psów w miejscach
po koagulacji igłą obserwowano różowe lub czerwo-
ne punkty nabrzegach powiek. Czama pigmentacja
brzegów powiek powracała w tych miejscach po 2-3
Ęgodniach. W 5 przypadkach po dwóch tygodniach
zalważono odrastanie nielicznych rzęs. Ponowne wy-
konanie elektroepilacji wyeliminowało tę anomalię.
Bardzo duża ilość nieprawidłowo rosnących rzęs na
brzegachpowiek zmlszałado wykonania wielu wkłuć
igłą diatermiczną(:ryc. 4).Prowadziło to po wygoje-
niu do powstania nabrzeglpowiek nierówności. Dla-
tego po elektroepilacji podawano do worka spojów-

kowego maści antybiotykowo-sterydowe. Chroniło to
przed infekcją zmntejszało zapalenie i zwiększało
poślizg między powiekami a rogówką. U psów z ek-
topiąrzęs wyrastaĘ one licznie z jednego miejsca od
strony wewnętrznej powieki górnej (ryc. 5, 6). I1ość
wystających rzęs ponad powierzchnię spojówki powie-
kowej wahała się od 1 do 8. Po koagulacji tego miej-
sca igłą diatermicznąprzez wytworzony maŁy krater
usuwano pincetą mikrochirurgiczną nawet do 1 5 wło-
sów. ByĘ one zgromadzone w pęcherzykowym gru-
czole tarczkowym powieki górnej, W wielu przypad-
kach igła diatermiczna przy koagulacji tak podwyż-
szała temp eraturę zale gaj ąc ej wydz i e liny tłus z c z ow ej
gruczohl, że wypŁywała onawraz zlicznymi rzęsami
przez nafuralne jego ujście nabrzegu. powieki. Usu-
nięcie rzęs drażntących rogówkę prowadziło do łvy-
gojenia ubYków w nabłonku przednim rogówki i ustą-
pienia zapal'enia pfzedniego odcinka błony naczynio-
wej. Pooperacyjne leczenie polegało na podawaniu do
worka spojówkowego antybiotyków aminogliko zy do-
wych w postaci maści i kropli. Ponadto rutynowo za-
kładano kołnierz ochronny na szyję, aby zabezpieczyc
powieki przed pocieraniem przednimi kończynami.

W grupie trzeciel u 6 psów niska temperatura nie
niszczyła tak głęboko zlokalizowanych cebulek wło-
sowych i odrosĘ one po 2-3 tygodntachlszkadzając
znowu nabłonek rogówki. Po powtórzeniu krioapli-
kacji uzyskano pełne wyleczenie. Na brzegu powieki
w miejscach po krioaplikatorze obserwowano różową
ziarninę. Po około 2 tygodntach ponownie pokrywaĘ
się one czamympigmentem. Jednakze u 3 psów skóra
powiek po zabiegach była punktowo zabarwiona na
ko lor szaro-b i ały wskutek p owstałej małej bltzny.

.W czwartej grupie leczonych psów powieki goiĘ
sięprzez ziarninowanie w ciągu 1-14 dni z minimal-
nym ich odchyleniem na zewnątrzprzez tworzącąsię
bliznę. Było to szczegolnie korzystne przy dużejltcz-
bie bardzo cienkich i spiralnie rosnących włosów, które
rosnąc przy brzegl powiek mogły kontaktować się z
rogówką.

Podsumowuj ącnaleĘ stwierdzić, ze metoda mikro-
chirurgicznej e lektroep i lacj i j e st naj sku teczniej szą
metodą eliminacji nieprawidłowo rosnących rzęs. Po-
nowny odrost włosów jest niewielki w porównaniu z
innymi metodami. Mechaniczna epilacja pincetą nie
jest polecana, ponieważ włosy ponownie odrastają.
Krioepilacja w większym stopniu eliminuje nieprawi-
dłowo rosnące rzęsy, ale równiez obserwujemy recy-
dywy. Jest ona szczegóInie przydatna do usuwania
cienkich, kruchych i łamliwych rzęs rosnących w róż-
nych kierunkach. W indywidualnych przypadkach
można polecić metodę mikrochirurgicznego wycięcia
zewnętrznego płatka powieki z licznym| cienkimi
i spiralnie rosnącymi włosami. Nie kwalifikująsię one
do usunięcia innymi metodami gdyż są bardzo małe,
cienkie orazłamliwę,

Zastosowane metody usuwania nieprawidłowo rosną-
cych rzęs u psów nie sąidealne, ponieważ możliwe jest



Ryc. l. Distichiasis

Ryc. 2.
rogówki

Ubytek w nabłonku przednim

Ryc. 3. Dwurzędność rzęs powieki gór- Ryc. 6. Rzęsa wyrastająca od strony we-
nej i dolnej wnętrznej powieki

niewielkie odrastanie włosów. Wybór metody postępo-
wani a pr zez chirur ga ma i stotne znaczenle w 9, i€ni ę -
ciu zamięr zone go c e lu terap e uty czne go . W okuli s tyc e
ludzkiej do usuwania nieprawidłowo rosnących rzęs
stosowana jest metoda laserowej termoablacji (3). Po-
nvala onana dokładne i bezbolesnezniszczenie miesz-
ków włosowych z ich cebulkami promieniem lasera o
wzrastającej średnicy wiązki od 50-200 pm. W jednej
sesj i należy wykonać około 12 ekspozycj i promieniem
lasera. W ponad 70oń przypadków wyleczenie nastę-
puje po jednym zabiegll,, a u pozostaĘch konieczne
jest wykonanie 3-4 sesji w odstępach czasowych. Go-
j eni e p owi ekt b e z wt órne go unac zyni en ia i zniękształ-
ceń trwa około 6 tygodni zbardzo dobrymi efektami
kosmetycznymi. Jednakże wysoka cena zakupu lasera
utrudnia obecnie stosowanie tej metody leczenia u
zwteruąt.

Zwłasnej praktyki klinicznej zalważono od około
I0-I2lat wzrost liczby zgłaszanych przypadków z
anomaliami wzrostu rzęs u psów, a ostatnio stwier-
dzono distichiasis u kotów (ryc.7). Wcześniej przy-

Ryc. 7. Dwurzędność rzęs u kota

padków §ch było mniej, Nieprawi-
dłowości wzrostu rzęs u psów naj-
częściej występowały w wieku doj-
rzaŁym (2 - 6 lat). B ar dzo r zadko pr zy -
padłości te notowano u młodych
psów na tle wrodzonym. U bokse-
rów i pudliwystępowĄ one najczę-
ściej w od 3 do 5 roku życia.Bardzo
ważnym aspektem tego problemu
jest diagnostyka we wczesnej fazie
jego rozwojul przez lekarzy pierw-
szego kontakfu. Zbyt późne rozpo-
znanię lub jego brak prowadziszyb-
ko do nadmiernego wydzielaniałez,
bólu, spasĘ cznego skurczu powiek,
bólu i wrzodziejącego zapalenia ro-
gówki. Draznienie rogówki rzęsami
prowadzi do ostrego zapalenia
przedniego odcinka błony nacąmio-
wej (uveitis anterioĄ z silnym na-
strzykani em nacza n r zęskowych głę -
bokich i wrastaniemnaczyń krwio-
nośnych w rogówkę, Uwolniony w
wyniku zap alenia j ago dówki czamy
pi gment z ruchaml konwekcyj nymi

cieczy wodnistej w kom orze przedniej oka, impregnuj e
nieodwracalnie nabłonek tylny rogówki. Prowadzi to
do ograniczenia pola widzenta lub w skrajnych przy-
padkach do ślepoty.

Z badańwłasnych wynika, że metoda elektroepilacj i
nieprawidłowo rosnących rzęs u psów jest najbardziej
skuteczna w porównaniu do ich mechanicznego usu-
wania, kriodestrukcj i i mikrochirurgicznego wycięcia
brze gl powieki z nieprawidłowo rosnącymi rzęsami,
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Ryc.4. Powieka górna po elektroepiliacji

Ryc. 5. Ectopia cili


