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Surgical ileatment of lens dislocation in dogs

Sum
The paper presents the results of 58 lens dislocation s

methods of diagnosis and treatment were established.
determined. The intracapsular microsurgery method w
the anterior chamber. In 28 dogs the displaced lens w
chamber was opened ab externo by an ob|ique incision
used for suturing. The application of microsurgery is t
tions (pain, glaucoma and cataract) as well as hlindness
were characteristic for the operated eyes. After regaini
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U psów wśród rozpoznawanych schorzeń narządu
wzroku, patologie wywołane podwichnięciem lub
zwichnięciem soczewki stanowiąobecnie istotny pro-
blem 1eczniczy. Przemieszczenie soczewki niewielkie-
go stopnia w obrębie źrenicy nazywane jest podwich-
nięciem (subluxatio lentis). Jej dyslokację w kierunku
ciałka szklistego lub do komory przedniej określamy
jako zwichnięcie (luxatio). Jest to spowodowane czę-
ściowym lub całkowitym zerwaniem obwódki rzęsko-
wej zawieszającej soczewkę. W ostatniej dekadzie
zwichnięcie soczewki u psów opisywało wielu auto-
rów (4-6, 8).

P odwichnięcie zmienia refrakcj ę o środków opty cz-
nych oka i wraz z wytworzeniem półksiężyca afakr1-
ne go up o ś l edza w idzenie. W niektórych pr zy p adkach,
wskutek opadania i ucisku ciężkiej soczewki na tę-
czówkę ob s erwuj em y zap alenie tęczówki i ciaŁka r zę-
skowego (irydocyclitis s erofibrinos a).

Przemieszczente jej do komory przedniej, wskutek
zmiany łamliwości ut łaau optyóziego oka uniemoż-
liwia widzenie. Odbierany obraz nie jest ogniskowa-
ny na siatkówce. Dodatkowo wskutek zablokowania
masą soczewki kąta rogówkowo-tęczówkowego, do-
chodzi do zaburzęnia odpĘrvu płynu wodnistego przęz
s iate czkę b eleczkowani a do zatoki żylnej twardówki.
Najczęściej prowadzi to do podwyższenta ciśnienia
śródocznego, wywołując jaskrę wtórną (2), Ponadto
ruchy rotacyjne soczewki w komorze zwięane z ru-
chami głowy, przy kontaktowaniu się jej torebki przed-

ntej z nabłonkiem tylnym rogówki prowadządo jego
uszkodzenia, zmętnienia i waskulary zacji rogówki,
E nd o th e l iun odpowie dzialnę j est oprócz nabłonka
rogówki za stanjej równowagi wodnej i zbudowane
jest z jednej warstwy komórek o bardzo ograniczo-
nych możliwościach regeneracji. W przypadku ich
uszkodzenia powoduje to przechodzenie cieczy wod-
nistej między komórkami do istoty właściwej, zabu-
rzając równowagę wodnątej warstwy. Prowadzi to do
załamania fali świetlnej na rozchylonych wskutek
pęcznienia włóknach kolagenowych i efektu zmętnie-
nia rogówki. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpo-
znanie zwichnięcia soczewki do przedniej komory
ponieważ im później to nastąpi, tym większe jest zmęt-
nienie rogówki. Sprawia to często problemy diagno-
styczne, ponieważ soczewka j estprzejrzysta i w przy-
padku braku pigmenfu na równiku, trudno jązauwa-
ży c . W pr awdzie komórki e n d o t h e l ium mo gą obntży c
swojąwysokość i rozpłaszczając się częściowo pokry-
wają ubytki, ale w praktyce klinicznej obserwuje się
zawszę mniejsze lub większe biało-niebieskie zmęt-
nienie rogówki w jej centrum.

Inną p oważną komp l ik acj ąpr zemieszc zenia s o czew-
ki jest jej zwichnięcie do komory ciałka szklistego,
Ruchy głowy powodują przesuwanie się w różnych
kierunkach ciężkiej soczewki w zelowej strukturze
ciałka szklistego. Dńa jej masa i slła bezwładności
przy ruchach głowy uszkadza otaczające tkanki, pro-
wadząc do zapa7enia błony środkowej i wewnętrznej



oka, Następstwem tego jest jaskra wtórna, często nie
p oddaj ąc a się le czeniu farmakolo gicznemu. Prowadzi
to do utraty widzenia i może stanowić zagrożenie d|a

drugiej gałki ocznej, ponieważ wiązki przyśrodkowe
włókien nerwowych nerwów wzrokowychw chiasma
nely orum op t ic orum, wymieniaj ą się między sobą. Tą
drogąprocesy zapalne z chor
drugiej wyrlvołaó zaburzęnta
kiedy jest to powodem podję
lub eksĘrpacji gałki ocznej (3).

Mo zliwo ś c i \ęczenia zachowawc ze go tej p ato 1o gii
sąograniczone i dlatego postępowanie operacyjne jest
metodąz wyboru, W polskiej oftalmologii weteryna-

soczewki u psów w latach 1994-2000,
Założenlem pracy było przedstawienie metod dia-

#;
po-

operacyjnym, aby maksymalnie wyeliminować kom-
plikacje.

Mateliał imetody

Wykonano 58 operacji przemteszczonych soczewek u

psów i suk w wieku od 2,5-8 lat. Wśród operowanych zwie-
rzątbyŁo: IJ mieszańców, 16 foksterierów, 14 terierów
walijskich, 11 niemieckich terierów myśliwskich. W więk-
szości przypadków operacje wykonano w późnej fazieprze-
mieszczenia soczewki.

Diagnozowanie i. Badanie oczu
przeprowadzano w nym oświetleniu
w ciemni okulistycz ustawianie skon-
centrowanej wiązki światła podczas badania, lkazywało
przy p odwichnięciu p ółksięźyc afakij ny, o gr aniczony pr zez
brzegźreniczny tęczówki i równik soczewki (ryc. 1) Umoż-
liwiało to obser-wację u 7 psów z podwichniętą soczewką
wielokolorowej błony odblaskowej dna oka (tapetum lttci-
dum),bezjej udziału.

Przy zwtchnięciu soczewki do komory przedniej oka u
2B psów w oświetleniu bocznym obserwowano zawsze jej

kontakt z nabłonkiem tylnym rogówki, co było powodem
jej biało-niebieskiego zmętnienia oróżnej wielkości (ryc. 3)

Wypełniała ona całą przestrzeń komory, prowadząc u

wszystkich do zablokowania kąta przesączania i objawów
jask y wtórnej. Duża masa soczewki powodowała jej opa-

danie i deformację tęczówki. Do badania stosowano oftal-
moskop używ aląc soczewki powiększaj ącej + 1 2D.

Rozpoznanie przemieszczenia soczewki do komory ciał-
ka szklistego przeprowadzono u 23 psów używając oftal-
moskopu lub diafanoskopu (ryc. 2).Ptzedbadaniem poda-
wano do oka Ioń Tropicamid, aby rozszerzyc źrenicę. U

wszystkich zwierzątw silnej wtązce światła obserwowano
przepuklinę ciałka szklistego do komory przedniej z cha-
rakterystycznym ruchem jego żelowej struktury, zwląza-
lym z ruchami głowy. Ponadto komora przednta była po-

większona, a tęczówka wobec braku oparcia przesuwała
się do tyłu i w 5 przypadkach obserwowano jej drżenie
(irydodonesis).

Przygotowanie psów do operacji. Do obnizenia ciśnie-
nia śródocznego podawano doustnie przedzńiegiem Diu-
ramidprzez2 dnt, ado oczu sol.2%o Pilocarpini, solr 0,25oń

Timoptic przez4 dni. Miejscowo aplikowano do oczuung.
0,5% Neomcycyni dwarazy dziennie oraz sol. 0,3oń Gen-
tamycyni trzy razy dziennie, celem usunięcia bakterii sa-

profitycznych z worka spojówkowego. Obowiązywało ru-

tynowe przygotowanie dietetyczne,
Znieczuleni e. Zwierzęta uspokaj ano farmakologicznie

ksylazyną(0,5 mg/kg m.c.) z dodatkiem atropiny (0,05 mg/

kg m.c.), Do znieczulenia infuzycjnego stosowano barbi-
turan (Vetbutal), który podawano dożylnie dawkami frak-

cjonowanymi. Sen podstawowy pogłębiany kolejnymi daw-
kami anestetyku, przech odził w stan znieczulenia ogólne-
go. Wszystkie operowane psy intubowano.

Technika wykonania operacj i. Po rutynowym przy go,

towaniu pola operacyjnego, u wszystkich psów dolichoce-
falicznych wykonywano kantotomię w bocznym kącie oka.

Zakładanoblefarostat i nacinano rogówkę nożemprzy rąb-
ku, prowadząc go lekko skośnie w stosunku do powierzch-
ni ściany rogówki. Komorę przednią otwierano ab externo
nozem o ostrzu 60o i poszerzano cięcie nożyczkami Ca-
stroviejo do około 140-160 stopni obwodu rogówki. Prze-
mieszczone soczewki w obrębie źrenl,cy lub do komory
przedniej usuwano metodą krioekstrakcj i wewnątrztoreb-
kowej. Do oziębienia krioekstraktotra do temperafury oko-
ło minus 80oC stosowano ciekły azot.W przypadkach prze-

pukliny ciałka szklistego do komory przedniej wykonywa-
no częściowąwitrektomię. Zwichnięte soczewki do komo-

ry ciałka szklistego usuwano pętląWebera lub Arlta. Ranę
operacyjną zespalano nie resorbującym się materiałem
atralmatycznym Ethicon 8-0 lub 10-0, zakładając szwy
pojedyncze. Ranę po kantotomii zszywano Vicrylem 6-0.

Po operacji podawano do worka spojówkowego przez ty-
dzień ing, 0,5oń Neomycyni, sol. 0,3% Biodacyni, a do-
mięśniowo Penicyllin L.A.

Wynikii omówienie

Wśró d zw ter ząt z dys lokacj ą s o czewki zalw ażalna

z dużego ski. Inni auto-
te skłonn dodając jesz-
eriery ba teriery pudle

miniaturowe, salyhamteriery (I,3,6,10). Jest to spo-



Ryc. 1, Podwichnięcie soczewki

Ryc. 3. Zwichnięcie soczewki do komory przedniej oka

rodziny terierów po wspólnych przodkach. Nie doty-
czyło tojednak wszystkich osobników w następnych
pokoleniach.

Podwichnięcie przejrzystej soczewki u 7 psów po-
wodowało po stępuj ąc e przekrwi ente naczyń rzę sko -
wych głębokich, bolesność oka, spastyczny skurcz
powiek i światłowstręt. Skłaniało to właścicieli zwle-
r ząt do szŃani a p omo cy u lekar za weterynari i . Zw tch-

Ryc. 4. Zmętnienie i waskularyzacja rogówki przy dyslokacji
soczewki do komory przedniei

Ryc. 5. Jaskra wtórna przy dyslokacji soczewki do komory
ciałka szklistego

Ryc. 6. Oko po operacji usunięcia zwichniętej soczewki

nięcie soczewki do komory przedniej u 28 psów po-
wodowało zmętnienie rogówki z jej waskularyzacją
(ryc. 4).Rozwijające się także zapaleniebłony naczy-
niowej - uveitis anterior, prowadziło do podwyższe-
nia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Oceniano je bada-
jąc obie gałkt oczne palpacyjnie, W 16 przypadkach
p odwyższone ciśnienie obniżono farmakolo gicznie
uzyskuj ąc zmniej szeni e przekrwi enia naczyń rzę sko -

Ryc. 2. Zwichnięcie soczewki do komory ciałka szklistego



wych głębokich do poziomu umozliwiającego wyko-
nanie zabtegl. Pozostałe 12 psów w początkowej fa-
zie dyslokacji miało ustabilizowany tonus. Kataraktę
odnotowano u 14 psów. Wśród 23 psów z dyslokacją
soczewki do komory ciałka szklistego u 11 stwierdzo-
no podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, które
obnizono farmakolo g icznte . P owyż sze powikłani a
wymieniają także inni autorzy (2, 6, 7).

Diagnozow anie przemieszczonej soczewki ptzępr o -

wadzano przy lżyciu skoncentrowanej wiązki świata
w ciemni okulisĘcznej. Posługiwano się: lampąpunk-
tową oftalmoskopem lub powiększaj ącym stereo sko-
powym układem opty cznym mikroskopu operacyj ne-
go. U 27 psów z objawamipodwyższonego ciśnienia
wewnątrzgałkowego, zastosowanie leków hipotenzyj -

nych doprowadzlło do jego zmniejszenia. Po badaniu
okulistycznym zakwalifikowano je do operacji, W
przypadkach ciężkiej jusk y nie poddającej się lecze-
nlu tbardzo powiększonej ślepej gałce oczne1 z obja-
wem niedomykalności powiek, wykonywano jej eks-

łrpację,
Dyslokacja soczewki do komory przedntej powo-

dowała p o dwy ższenie ci śni enia wewnątrz gałkowe go
i była uzależntona od czasu trwania choroby, ruchli-
wości zwierzęcia oraz sposobu użytkowania. Nato-
miast zawsze było zmętnienie nabłonka tylnego rogów-
ki, a po około 2-3 tygodniach - soczewki. Waskulary-
zację t zmętnienie zrębu rogówki obserwowano ż-4
tygodnie od zwichnięcia. Z anamnezy i własnych ob-
serwacji notowano objawy ostrego uveitis anterior po
10-14 dniach od zauważenia pierwszych objawów
choroby. Nastrzykante naczynrzęskowych głębokich
przy rąbku ro gówki, ich meandry czny przebie g i sino-
czerwona barwa, byĘ większe w pTzypadkach kiedy
ciężka soczewka opadając uciskała tęczówkę. Powo-
dowało to powstanie surowiczo-włóknikow ęgo zapa-
lenia tęczówki i ciałka rzęskowego (irydocyclitis hy-
pertensiva) i w lampie szczelinowej obserwowano
precypitaty na nabłonku Ęlnym rogówki, OsadzaĘ się
one na endotelium wskutek ruchów konwekcyjnych
wtórnej mętnej cieczy wodnistej. Badaniem oftalmo-
skopowym stwierdzan o jeszcze większe upośledzenie
przejrzy stości ośrodków optycznych oka.

Znamienne j e st, że nie le czone zwichnię c i a s o cz ewki
do komory ciałka szklistego dawaĘ zawsze po pew-
nym czasie, objawy ciężkiej wtórnej jaskry i u takich
psów nie usuwano soczewki, Iecz gałkę oczną. U 27
psów z objawami poczĄtków jaskry stosowano leczę-
nie farmakologiczne (SoI.2% Pilokarpini , So1.0,25oń
Timoptol, diuretica, antiphlogistica), aby obntżyc ci-
śnienie wewnątrzgałkowe (ryc. 5).U 5 psów soczew-
ka opadając w komorze ciałka szklistego i tocząc się
po dnie okawraz z rachami głowy uszkadzała błonę
wewnętrzną gałki oczne1. Badaniem oftalmoskopo-
wym stwierdzono u nich rozwarstwienie siatkówki,
rozdarcia oraz wylewy krwawe. Rokowanie w takich
przypadkach odnośnie widzenia jest niekorzystne (8).
Przemieszc zona soczęwka powodowała, żę clałko

szkliste było mętne zwtrętami, powodując powstanie
przepukliny do komory przedniej oka. Częściowąwi-
trektomię ciałka szklistego wykonano l 12 psow. Za-
pobiegało to przed powikłaniami w obrębie kąta tę-
czówkowo-rogówkowego w postaci jaskry (glaucoma)
lub wypchnięcia tęczówki do przodu (iris bombae).

Skośne cięcie rogówki otwierające komorę dawało
mozliwo ś ć dokładne go i szczelne go ze sp olen ia brze -
gów rany. C i śnienie hydro staĘc zne pĘnu wo dni ste go
dociskało brzegt zszytej rogówki likwiduj ąc nieszczel-
ności. Prowadziło to do szybkiego odtworzeniakomory
przedniej w czasie trwania zabiegu. Ten zmodyfiko-
wany sposób cięcia wydaje się lepszy od wcześniej-
szych własnych do świadc z e i zw tąziny ch z op er acj a-

mi katarakty (9). Do szycia uz}nvano Ethiconu o no-
minale 8-0 lub 10-0. Wkłuciaigły sięgaĘ zrębu ro-
gówki do oko licy błony gr anicznej tylnej - b ez j ej p er -

foracji. Precyzjazespolenia brzegów rany, a szczegol-
nie nabłonka tylnego i przedniego rogówki, decydo-
wała o zachowaniu jej równowagi wodnej. Powstała
b|tznabyła minimalna i nie ograniczałapola widzenia
psa (6).

U operowanych zwierząt zespalano ranę operacyj-
ną Ethiconem, zakładając szwy węzełkowe pojedyn-
cze. Dodatkowo zabezpieczano oko przed samooka-
leczeniem zakładając kołnierz ochronny na szyję.

Operowane o czy charakteryzuj ą się bezsoczewko-
wo ścią (ap h aki a), dalekowzrocznością (hyp ermetro -

p i a) ibrakiem akomodacj i (8). Zmiana refrakcj i o środ-
ków opĘcznych oka po usunięciu soczewki prowadzi
do ogtaniczonej zdolności widzenia ze strony opero-
wanego oka. Należy podkreślić, że nięjest to restitu-
tio ad integrum,ponieważ w tym lkładzię optycznym
ogniskowanie promieni na siatkówce daje obraz roz-
proszony. Poprawiajednak sprawność i orientację psa
w środowisku, bez bolesnego uderzanta głowąo prze-
szkody. Przeprowa dzając kliniczne badanie zdolności
widzenia oka bezsoczewkowego 2,4 tygodnie po ope-
r acji, z zasłoni ętym okiem nie op erowanym zauw ażo -

no, że przy powolnym naprowadzanilna postawione
przeszkody psy nie potykały się. Natomiast podczas
szybszego chodu lyb b|egu wpa{ały na nie, co świad-
czy o ogtaniczonej zdolności wtdzęnia. W medycynie
ludzkiej relacje pacjentów po takich operacjach wy-
konlłvanych dawniej bęz wszczępów soczewek we-
w nątr z gałkowy ch dow o dz ą żę w idzęnte j e st ni e o stre
i ograniczone do spostrzegania przedmiotów. Oczy-
wiście nie można tego bezpośrednio transponować z
|udzi na zw terzęta. Brak komunikacj i ze zw ieruęctem
wymaga odlekarza weterynarii oceny stanu funkcjo-
nalnego operowanego oka na podstawie badania oku-
listycznego i testów sprawnościowych oceniaj ących
j ego percep cję z ltw zględnieniem innych zmy słow. Z
własnych obserwacji wynika, że nte można pominąć
roli zmysłu węchu, stuchu l czucua u psów, kompen-
sujących utratę wtdzenia. Obserwując psy po zabiegl
stwierdzano ustępowanie apatii i powrót dawnego tem-
peramentu, pewności poruszania się i wysokte trzy-



manie głołvy. Cztery Jagteriery, którym usunięto jed-
nocześnie obie zwichnięte soczewki, pomimo lekar-
skiego zakazu, a z przyzwoleniem właścicieli, braĘ
udział w polowaniach. Postępowanie takie, przy tak
duzej pooperacyjnej zmtanle refrakcji oka, dzielności,
insĘnkcie myśliwskim tej rasy, stanowi duże zagro-
żenie życia i jest nieodpowiednie.

, 
Reasumuj ąc,należy stwierdzić, że operacyjnę usu-

nięcie przęmlęszczonej soczewki, j est j edyną metodą
postępowania ratującąoko przed powikłaniami i utra-
tą widzenia. Wtórne komplikacje towarzyszące dys-
lokacji, takie jak ból, jaskra lub katarakta, przy za-
niechaniu postępowania chirurgicznego, są częstym
powodem podjęcia decyzji o usunięciu gałkt ocznej.
Stanowi to powazne okaleczenie zwtetzęcią którego
można uniknąć interweniując na odpowiednim etapie
rozwoju schorzenia. Zastosowanie nowoczesnej tech-
niki mikrochirurgicznego operowania pod mikrosko-
pem, z użyciem cienkich atraumatyc zny chmateriałów
do ze sp al ania tkanek, spr zy j a pr ecy zji rękoc zynu op e -
ratora i zmntejsza niekorzystne następstw a vra^l opę-
racyjnego. Adaptacja brzegów rany operacyjnej pod
optycznym układem powiększającym jest idealna,
przyczyniając się do szybkiego powrotu prawidłowe-

go tonusu gałki ocznej, zmniejszeniablizny, skróce-
nia rekonwalescencj i i minimalizacji powikłań.
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GUILLOT J., SARFATI J., DE BARROS M., CA-
DORE J. L., JENSEN H. E., CHERMETTE R.:
Badania porównawcze te§tów serologicznych sto-
sowanych do rozpoznawania aspergilozy u koni.
(Comparative study of serological tests for the dia-
gnosis of equine aspergillo§is). Vet. Rec. 145, 348-
349, 1999 (I2)

Spory Aspelgillus po przedostaniu się wraz z wdychanyrrr powietrzem do

układu oddechowego mogą zostać rozniesione z krwią do wielu narządów we-
wnętrznych Z reglĘ aspergiloza jest rozpoznawana sekcyjnie Stosując 36 su-

rowic, w tym l2 surowic od koni, u których aspergilozę potwierdzono badaniem
mikologicznym i histopatologicznym, 8 surowic koni z podejrzeniern aspergilo-
zy worków powietrznych i l5 surowic koni zdrowych, określono przydatność

testów serologicznych w diagnozowaniu inlekcji spowodowanych przez Asper-
gll1łs. W badaniach porównano odczyn immunoelektroforezy przeciwprądowej
(CIE), bezpośredni odczyn ELTSA j immunobloting Spośród badanych koni 3

padły. Jeden padł na skutek wykrwawienia spowodowanego nadżerką tętnicy

szyjnej, jeden na skutek rozsianej wtórnej mukor-rnikozy i jeden na skutek roz-
sianej aspergilozy. Zarówno odczyn ELISA jak i CIE nie umożliwiły odróżnie-

nia koni zdrowych od koni chorych gdy zastosowano mieszaninę antygenów W
odczynie CIE przeciwciała precypitujące antygeny metaboliczne Jub somatycz-
ne antygeny,4spergillus występowały w surowicach 7 chorych koni, 3 podejrza-

nych o chorobę i 6 zdrowych Testem ELISA tylko w 2 przypadkach uzyskano

wyniki pozytywne Metoda immunobloting wykrywa przeciwciała dla antygc-

nów drobnocząsteczkowych w surowicach koni chorych. Zadna z surowic zdro-

wych koni nie reagowała w odczynie immunobloting z antygenami 22 t 26kDa,
które są specyficzne dla As:pergillus.
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ROSELL C., SEGALES J., RAMOS-VARA J. A.,
FOLCH J.M., RODRIGUEZ-ARRIOJA G. M,
DURON C. o., BALASCH M., PLANA-DURAN
J., DOMINGO M.: Identyfikacja koronawirusa
pro§iąt w tkankach prosiąt z §yndromem zapale-
nia skóry i nefropatii. (Identification of porcine
coronavirus in tissues of pigs with porcine derma-
titis and nephropathy syndrome). Vet. Rec. 146,40-
43,1999 (2)

Syndrom zapalenia skóry-nefropatii prosiąt (PDNS) został opisany po raz
pierwszy w l993 r. Patogeneza syndromu nie jest znana chociaż zmiany patolo-

giczne przemawlająza nadwrażliwością typu III. Czterdzieści trzy prosięta w

wieku 1,5-5 miesięcy z PDNS z Hiszpanii i z USA badano w kierunku zakaże-

nia koronawirusem (PCV). Zastosowano technikę hybrydyzacji in situ przy uży-

ciu specyficznej sondy DNA 3L27 bp zawierająca konserwatywną sekwencję

PCV, która umożliwia identyfikację zarówno PCVl jak i PCV2 w skra,wkach

tkanek utr-walonych formaliną i zatopionych w parafin ie. Do badań użyto skraw-

ków mózgu, płucnych węzłów chłonnych, migdałków, wątroby, nerek i śledzio-

ny Test wypadł dodatnio przynajmniej z 1ednąz badanych tkanek u 28 z 30

prosiąt pochodzących z Hiszpan ii i u wszystkich prosiąt z USA. Wirusowy DNA
występował głównie w narządach limfatycznych (węzły chłonne, kępki Peyera,

midgałki), a takźe w phcach, nerkach, ś]edzionie, wątrobie i w skórze, gdzie

gromadził się głównie w komórkach linii monocytamo/makroflagowej, komór-

kach dendrytycznych, makrofagach, histiocytach i w komórkach Kupffera. Nie
rvystępował on w kłębuszkach nerkowych i w ścianach tętniczek

G.


