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Hiperteloryzm jako wspólny objaw wielu zespołów 
uwarunkOwanych genetycznie

hyperteLOrisM as a cOMMOn syMptOM Of Many 
geneticaLLy deterMined syndrOMes
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Streszczenie
Pojęciem hiperteloryzmu określa się szerokie roz-

stawienie oczodołów. Najczęściej ocenia się je na pod- 
stawie odległości między źrenicami albo między wew- 
nętrznymi ścianami oczodołów. W hiperteloryzmie 
przesunięte są jedynie podstawy oczodołów, poło-
żenie i odległość pomiędzy szczytami oczodołów są  
prawidłowe. Uważa się, że w okresie od urodzenia  
do 2 roku życia prawidłowa wartość międzyźre-
niczna mieści się w zakresie od 45 do 54 mm  
i zwiększa się do 14 roku życia, osiągając średnio  
63 mm.

Hiperteloryzm może stanowić izolowaną anoma- 
lię lub wchodzić w skład zespołów chorobowych.  
Zdarza się, choć znacznie rzadziej, że rozwija się  
wtórnie jako następstwo urazu twarzy. Anomalię tę  
po raz pierwszy opisał w 1924 roku David Greig.  
Istnieje kilka teorii tłumaczących powstanie tej pato- 
logii. Wymienia się tutaj: zahamowanie wzrostu ko-
ści klinowej, rozszczepy w obrębie oczodołu i czaszki  
czy też przedwczesne zarośnięcie szwów czaszko- 
wych.

Zabiegi chirurgiczne leczenia hiperteloryzmu są 
skomplikowane i wymagają współpracy lekarzy wie-
lu specjalności. Wskazania do zabiegu operacyjnego  
obejmują aspekty anatomiczne (odległość między oczo-
dołami, szerokość czaszki, ogólne proporcje głowy  
i twarzy dziecka) oraz aspekty psychologiczne, takie 
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Summary
Hypertelorism is an increased distance between  

the eye orbits. Most often it is estimated on the  
basis of the distance between the pupils or inner  
orbital walls. In hypertelorism only the orbital ba-
ses are displaced, whereas the location of the orbital  
apexes and the distance between them is correct. For 
the period from birth to 2 years of age, a normal  
interpupillary value would be within the range of  
45 and 54 mm. It increases by 14 years of age to  
reach  an  average  of  63 mm.

Hypertelorism may form an isolated anomaly or  
a component of syndromes. It rarely develops secon-
darily as a consequence of facial trauma. The ano- 
maly was first described in 1924 by David Greig.  
There are several theories explaining the origin of  
this pathology. Its main causes include: inhibited  
growth of the sphenoid bone, cranial-facial splits  
and  premature  atresia  of  cranial  sutures.

Surgical treatment of hypertelorism is compli- 
cated and requires cooperation of various medical  
specialists. Indications for surgery include anato- 
mical aspects (interorbital distance, cranial width, ge-
neral proportions of the child’s head and face) and  
psychological aspects, e.g. the level of acceptance  
in the patient’s environment. The surgery is typical-
ly performed using the Tessier method, i.e. osteotomy  
around the orbital base, and section of the apex in  
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jak akceptacja środowiska. Zazwyczaj wykonuje się 
operację metodą Tessiera, która polega na nacięciu  
kości dookoła podstawy oczodołu i przecięciu szczy- 
tu w bezpośredniej lokalizacji otworu nerwu wzro- 
kowego i szczeliny oczodołowej górnej. Dodatkowo  
wycina się nadmiar poszerzonych tkanek w okolicy  
międzyoczodołowej, co umożliwia zbliżenie oczodo- 
łów  i  ustawienie  w  prawidłowej  pozycji.
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the vicinity of the optic nerve foramen and the supe-
rior orbital fissure. Additionally, excessive tissue in  
the interorbital area is resected, which makes it pos- 
sible to bring the orbits together and position them  
correctly.


