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PodSPoJówKowe PrzemieSzczenie SoczewKi  
(phacocele) – oPiS PrzyPadKu

SubconJunctival lenS diSlocation  
(Phacocele) – caSe rePort

Słowa kluczowe
Phacocele, soczewka, przemieszczenie, przestrzeń pod-
spojówkowa, uraz gałki ocznej, iridodonesis, zespół 
Marfana.

Streszczenie
Przemieszczenie soczewki może być wrodzone  

(na przykład w zespole Marfana) lub nabyte (w więk-
szości przypadków jest wynikiem silnego, tępego  
urazu gałki ocznej, rzadziej obecności guza przed-
niego odcinka oka lub zaćmy dojrzałej). Soczew-
ka może ulec podwichnięciu (na skutek uszkodzenia  
obwódki rzęskowej) lub zwichnięciu (w efekcie ze-
rwania więzadełek obwódki). Jeśli efektem urazu  
jest pęknięcie oka, soczewka może się przemieścić  
poza gałkę oczną. Rzadką sytuacją jest zwichnięcie  
się soczewki do przestrzeni podspojówkowej i pow- 
stanie tak zwanej phacocele. Do powikłania tego  
częściej dochodzi u osób starszych, a także u pac- 
jentów, którzy wcześniej przebyli zabieg chirurgicz- 
ny gałki ocznej. Związane jest to z większą u tych  
osób podatnością tkanki łącznej na rozerwanie pod  
wpływem działającej siły. Również wrodzone zabu- 
rzenia budowy tkanki łącznej sprzyjają występowa-
niu  phacocele.

Prezentujemy przypadek pacjenta, który doznał  
pourazowego pęknięcia lewej gałki ocznej z rzad- 
kim powikłaniem, jakim jest przemieszczenie soczew- 
ki do górno-nosowej przestrzeni podspojówkowej. 
Diagnoza została postawiona na podstawie badania 
przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej oraz  
obrazu ultrasonograficznego gałki ocznej. Podwich- 
nięta soczewka została usunięta, ranę twardówki za- 
opatrzono chirurgicznie, włączono leczenie zachowa- 
wcze. Pacjent został wypisany do domu i zakwali- 
fikowany do dalszego leczenia operacyjnego w póź- 
niejszym  terminie.
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Summary
Lens dislocation may be congenital (for example  

in the course of Marfan syndrome) or acquired (in 
most cases resulting from a strong blunt ocular trau-
ma, rarely from mature cataract or tumour of the  
anterior segment of the eye). The lens may be sublu-
xated (due to ciliary zonule damage) or luxated (as  
an effect of rupture to the fibrous strands in the ci-
liary zonule). If such trauma results in eye rupture,  
the lens may move outside of the eyeball. Lens dislo-
cation into the subconjunctival space, where it forms 
a phacocele, is rare. The complication occurs more  
often in the elderly and in patients after a previous 
surgery of the eyeball. It is associated with a greater  
susceptibility of such patients’ connective tissue to  
rupture under the impact of force. Congenital disor- 
ders of connective tissue structure favour the occur- 
rence  of  phacocele.

The case presented relates to a patient with post- 
traumatic rupture of the left eyeball and a rare com-
plication of lens dislocation into the upper nasal sub- 
conjunctival space. The diagnosis was based on the  
slit lamp examination of the anterior segment of the  
eye and the result of ultrasound image of the eyeball. 
The subluxated lens was removed, the sclerotic wound 
was surgically dressed and conservative treatment 
was started. The patient was discharged home and  
qualified for further surgical treatment to be provided  
later.
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