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98 Toksyczny zespół przedniego odcinka – praca poglądowa

Słowa kluczowe
Jałowa reakcja zapalna, przedni odcinek oka, operacja.

Streszczenie
Toksyczny zespół przedniego odcinka (TASS) jest  

jałową pooperacyjną reakcją zapalną przedniego seg- 
mentu oka, spowodowaną wniknięciem do niego związ-
ków o etiologii nieinfekcyjnej. Prawdopodobne przy-
czyny TASS obejmują takie czynniki, jak: płyny po-
dawane do oka, których skład chemiczny, stężenie, pH  
lub osmolarność są niewłaściwe, konserwanty, detergen-
ty enzymatyczne, endotoksyny bakteryjne oraz pozosta-
łości i osady po utlenieniu metali z narzędzi chirurgicz-
nych. TASS typowo pojawia się po 12–48 godzinach  
od operacji. Proces chorobowy jest ograniczony jedy- 
nie do przedniego odcinka oka i zawsze wiąże się z ujem-
nymi posiewami w kierunku bakterii.

Najczęstszymi objawami choroby, zgłaszanymi 
przez pacjenta, są: znaczne przymglenie widzenia, 
przekrwienie i ból oka. Najważniejsze cechy kliniczne  
TASS to rozlany („od rąbka do rąbka”) obrzęk rogów- 
ki, wtórny do znacznego uszkodzenia jej śródbłonka  
oraz przerwanie bariery krew-płyn komorowy, co pro-
wadzi do pojawienia się komórek i wysięków zapal- 
nych w komorze przedniej, z poziomem ropy włącz- 
nie. Ostatecznie, TASS może powodować znaczne usz- 
kodzenia tęczówki, zniekształcające źrenicę oraz roz- 
wój jaskry wtórnej na skutek uszkodzenia beleczkowa-
nia kąta przesączania.

Leczenie TASS koncentruje się głównie na profi-
laktyce, ponieważ po wniknięciu do oka czynnika tok-
sycznego, jedyne co można zrobić to hamować wtórną 
immunologiczną odpowiedź zapalną. Intensywna miej-
scowa steroidoterapia może ewentualnie spowodować 
cofnięcie się procesu zapalnego, jednak w ciężkich przy-
padkach klinicznych pozostają trwałe zmiany, takie jak 
stały obrzęk rogówki czy inne przewlekłe powikłania 
pozapalne.
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Summary
Toxic anterior segment syndrome (TASS) is a steri-

le postoperative anterior segment inflammatory reaction 
caused by a noninfectious substance that enters the eye. 
The possible causes of TASS include intraocular solution 
with inappropriate chemical composition, concentration, 
pH, or osmolality; preservatives; enzymatic detergents; 
bacterial endotoxin; oxidized metal deposits and residu-
es. It typically presents within 12 to 48 hours of surgery. 
The process is only limited to the anterior segment of the 
eye and is always Gram stain and culture negative. The 
most common clinical symptom is significant blurred vi-
sion with hyperaemia and pain of the eye.

The main finding of TASS is diffuse “limbus-to lim-
bus” corneal edema secondary to widespread damage to 
the corneal endothelium. A second hallmark of TASS is 
breakdown of the blood-aqueous barrier, leading to in-
creased aqueous flare and inflammatory cells in the an-
terior chamber, which often leads to a hypopyon. Finally, 
TASS can cause significant damage to the iris with pa-
pillary irregularity, and secondary glaucoma due to the 
trabecular meshwork damage.

The main treatment of TASS centers on prevention, 
because once the toxic agent enters the eye, the clinician 
can do little other than suppress the secondary inflam-
matory immune response. Treatment with intense topical 
steroids will eventually lead to resolution of the inflam-
matory process; however, in severe cases there may be 
lasting sequelae, such as permanent corneal edema, glau-
coma, and other chronic complication of the inflamma-
tion. 
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