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Słowa kluczowe
Keratoplastyka u dzieci, bielmo nabyte urazowe, odrzut 
endotelialny.

Streszczenie
Penetrujące urazy oka stanowią istotną przyczynę 

nabytego bielma rogówki u dzieci. Niemniej jednak le-
czenie chirurgiczne dziecka z penetrującym urazem oka 
wiąże się z wieloma specyficznymi problemami. Głów-
nym celem takiego leczenia jest w pierwszym rzędzie 
odtworzenie integralności gałki ocznej. Następnie, aby 
umożliwić odzyskanie użytecznej ostrości wzroku, oś 
optyczna musi być wolna od przeszkód, a oko zaopatrzo-
ne w odpowiednią korekcję optyczną.

Niepowodzenie przeszczepu jest znacznie częstsze 
po keratoplastyce drążącej przeprowadzanej u dzieci, niż 
w przypadku keratoplastyki drążącej wykonywanej u do-
rosłych. Również prognoza co do ostrości wzroku jest 
gorsza. Główną przyczyną niepowodzenia przeszczepu 
w tej grupie wiekowej jest odrzut endotelialny, który 
występuje tu częściej ze względu na większą aktywność 
dziecięcego układu immunologicznego. Wiadomo też, 
że współistniejące schorzenia oka, a także procedury chi-
rurgiczne przeprowadzane jednocześnie z przeszczepem 
rogówki, znacznie skracają czas przeżycia przeszczepu. 
Stwierdzono, że takie czynniki, jak: owrzodzenie rogów-
ki, przewlekłe zapalenie, patologia tylnego odcinka, len-
sektomia, powtórny przeszczep i powikłania pooperacyj-
ne są związane z gorszą pooperacyjną ostrością wzroku 
i krótszym przeżyciem przeszczepu. Lepsze zrozumienie 
wpływu tych czynników skutkuje większym odsetkiem 
powodzeń przeszczepów rogówki u dzieci.

Autorzy przedstawiają przebieg leczenia po urazie 
petardą u 10-letniej dziewczynki, uwzględniając: stan 
przedoperacyjny, technikę chirurgiczną przeszczepienia 
rogówki z rekonstrukcją przedniego odcinka oka, lecze-
nie farmakologiczne, powikłania, technikę powtórnej 
transplantacji, zmiany grubości rogówki w czasie ob-
serwacji, przezroczystość przeszczepu i pooperacyjną 
ostrość wzroku.
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Summary
Penetrating injuries are an important cause of acqu-

ired corneal leucoma in pediatric patients. The treatment 
of children with penetrating ocular trauma involves 
many problems. The main goal of surgical treatment is 
to restore integrity of the globe. Then, in order to enable 
recovery of useful vision, the visual axis must remain 
clear and the eye must be provided with an accurate opti-
cal correction.

However, penetrating keratoplasty in children has  
a much higher rate of graft failure and poorer visual pro-
gnosis than adult keratoplasty. The main cause of graft 
failure is endothelial immune rejection which is much 
more common in pediatric patients due to higher acti-
vity of their immune systems. It is known for a fact that 
concomitant ocular disorders and additional surgical pro-
cedures performed during the keratoplasty are strongly 
associated with decreased graft survival rate. It was also 
found that other factors such as: corneal ulceration, per-
sistent inflammation, posterior segment anomalies, len-
sectomy, regrafts and postoperative complications are as-
sociated with poor visual outcome and reduced allograft 
survival. Better understanding of the influence of those 
factors will result in more successful pediatric corneal 
grafts.

The authors present the course of treatment following 
trauma caused by firecracker explosion in 10 years old 
girl including preoperative findings, surgical technique 
of keratoplasty with anterior segment reconstruction, 
medical treatment, complications, surgical technique 
of retransplantation, the changes in graft thickness over 
time, graft clarity and final visual acuity.
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