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ZeZ w prZebiegu Zespołu sZcZeliny ocZodołowej  
górnej (Zespół rochona-duvigneauda)

strabismus in the course of superior orbital fissure 
syndrome (rochon-duvigneaud's syndrome)

Słowa kluczowe
Zespół   szczeliny   oczodołowej   górnej,   zez   porażenny, 
zapalenie  zatok

Streszczenie 
Sześcioletnie dziecko przyjęto do Kliniki Okuli- 

styki w Gdańsku z powodu nagłego zeza porażen- 
nego oka prawego i dwojenia celem diagnostyki  
i leczenia. Dziecko pierwotnie trafiło do szpitala  
w Kościerzynie, gdzie wykonano badania laboratoryj- 
ne oraz tomografię komputerową (TK). Wyniki ujaw- 
niły nieznacznie podwyższone parametry stanu zapal- 
nego, bez gorączki oraz stan zapalny zatok po stro- 
nie prawej. Włączono dożylną antybiotykoterapię oraz 
podano jedną dawkę metyloprednizolonu. Z powo- 
du braku efektów leczenia dziewczynkę po czterech 
dniach hospitalizacji przekazano do Uniwersyteckie-
go  Centrum  Klinicznego  w  Gdańsku. 

W badaniu okulistycznym przy przyjęciu dziec- 
ka do Kliniki Okulistyki stwierdzono zez porażen- 
ny oka prawego, z ustawieniem gałki ocznej roz-
bieżnie i skośnie do góry, anizokorią (źrenica w oku 
prawym szersza niż w oku lewym), ograniczeniem  
ruchomości oraz dwojeniem we wszystkich kierun- 
kach. W trakcie hospitalizacji dziecka przeprowadzo- 
no szereg badań, między innymi wykonano rezonans 
magnetyczny    (MRI),    zlecono    konsultację    laryngolo- 
giczną  oraz  neurologiczną.

Rezonans megnetyczny ujawnił zajęcie zapale- 
niem zatoki klinowej, sitowej oraz szczękowej po  
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Summary
A 6 year old girl with paretic squint in right  

eye and double vision was admitted to the Depart- 
ment of Ophthalamology, Medical University in  
Gdańsk for diagnostics and treatment. At first the  
child was treated in a hospital in Kościerzyna,  
where laboratory tests, computed tomography scan  
were done, showing insignificantly elevated in- 
flammation parameters without fever and sinusitis  
on the right side. Intravenous antibiotic treatment  
and one dose of methylprednisolone was included.  
Due to lack of treatment effect in a hospital in Koś- 
cierzyna,  a  girl  was  transferred  to  our  department. 

Ophtalmological examination during hospital ad- 
mission showed abnormal right eye location – sqint  
divergation in oblique position, other symptoms in- 
cluded anizocoria (in right eye pupil wider than  
in left eye), constraint movement and diplopia  
in every direction. Numerous tests were carried 
out during the hospitalization, e.g. magnetic res- 
onance imaging exam (MRI), and neurological and  
otolaryngological  consultation  were  ordered. 

The magnetic resonance imaging exam revealed  
inflammation in sphenoidal, maxillary and ethmoidal  
sinuses. As a result, the child was diagnosed with  
strabismus in the course of superior orbital fissure  
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stronie prawej. Ostatecznie postawiono rozpoznanie  
zeza w przebiegu zespołu szczeliny oczodołowej gór- 
nej.  Włączono  sterydo-  i  antybiotykoterapię  dożylną. 

Po tygodniu hospitalizacji dziewczynkę wypisa- 
no do domu, ale stan kliniczny dziecka nie popra- 
wił się. W okresie poszpitalnym dziecko było pod  
opieką Przyklinicznej Poradni Okulistycznej, gdzie  
systematycznie odbywały się kontrole i obserwowa- 
no efekt terapeutyczny. Po około trzech miesiącach  
stosowania ogólnej sterydoterapii objawy zeza i dwo- 
jenia  ustąpiły.

syndrome. Steroid and antibiotic treatment was in- 
cluded. 

After a week in hospital, the child was dis- 
charged home, but the clinical condition has not  
improved. After hospitalization, the child was under  
supervision of the Ophthalmic Outpatient Clinic,  
where systematic control was provided and the  
therapeutic effect was observed. The final effect  
of the medical therapy was observed after three  
months, the symptoms of strabismus and diplopia  
have  subsided.
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