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Słowa kluczowe
Zez ustalony, zwłóknienie mięśni zewnątrzgałkowych.

Streszczenie
Wrodzony zez ustalony zdarza się niezwykle rzadko. 

Przedstawiamy przypadek dziewczynki, której lewa gał-
ka oczna była ufiksowana w przywiedzeniu i ku dołowi. 
W badaniu MRI uwidoczniono powiększenie mięśnia 
prostego przyśrodkowego i mięśnia prostego dolnego 
w tym oku. Restrykcyjny charakter zeza został potwier-
dzony w teście biernego pociągania w czasie operacji. 
Mięsień prosty przyśrodkowy i mięsień prosty dolny 
były ekstremalnie sztywne, zwłókniałe. Ze względu na 
bardzo trudną ekspozycję i niemożność odwiedzenia gał-
ki ocznej, nie udało się założyć szwów na mięsień pro-
sty przyśrodkowy i udało się tylko odciąć ten mięsień 
od jego twardówkowego przyczepu. Udało się natomiast 
cofnąć mięsień prosty dolny o 5 mm.

Dzięki operacji uzyskano znaczną poprawę usta-
wienia gałki ocznej ze średniego stopnia ograniczeniem 
przywodzenia oraz niewielkim ograniczeniem ruchu ku 
dołowi. Wdrożono leczenie niedowidzenia uzyskując 
niewielką poprawę widzenia. Mimo bardzo znacznych 
trudności technicznych w czasie operacji, we wrodzo-
nym zezie ustalonym wczesna operacja stwarza szansę 
na uzyskanie poprawy widzenia.
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Summary
Congenital strabismus fixus is extremely rare. We 

present a case of a patient with the left eye anchored in 
adduction and downgaze. MRI examination of the orbit 
provided evidence of the inferior rectus and medial rec-
tus enlargement. During surgery, restrictive strabismus 
was confirmed by finding restricted forced ductions. The 
involved muscles appeared to be extremely fibrotic at the 
time of surgery. Free tenotomy of the medial rectus was 
the only procedure possible on this muscle and it was 
combined with 5 mm recession of the inferior rectus.

The outcome was good with the patient demonstra-
ting some limitation in adduction and downgaze. Imme-
diately after the surgery occlusion treatment was started 
resulting in a slight improvement of the left eye visual 
acuity. Early surgery is indicated for the infantile strabi-
smus fixus. The improved position of the eye increases 
the chances of a successful treatment of amblyopia.
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