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15Ectropion uveae congenitum  – opis przypadku 

Słowa kluczowe
Ectropion uveae congenitum, jaskra, dzieci.

Streszczenie
Ectropion uveae – wywinięcie listka barwnikowe-

go tęczówki jest rzadko występującą anomalią, najczę-
ściej o charakterze niepostępującym. Częściej występuje  
w jednym oku, ale może też występować w obu oczach. 
Wyróżniamy postać wrodzoną i nabytą. Wrodzone wywi-
nięcie naczyniówki (congenital ectropion uveae – CEU) 
może występować w zespołach wad wrodzonych i cho-
robach genetycznych.

CEU najczęściej występuje w neurofibromatozie 
typu 1 (neurofibromatosis type 1 – NF-1), zespole Riege-
ra (Rieger anomaly), zespole Pradera-Williego (Prader-
Willi syndrome) i przeroście połowiczym twarzy (facial 
hemihypertrophy). Nabyta postać ectropion uveae po-
wstaje na skutek błoniastych trakcji tęczówki z przyczyn 
wtórnych, takich jak zapalenie i niedokrwienie.

Wrodzone wywinięcie listka barwnikowego tęczów- 
ki często współistnieje z jaskrą związaną z cechami go-
niodysgenezy w kącie tęczówkowo-rogówkowym. Ja-
skra ujawnia się zwykle między wczesnym dzieciństwem  
a okresem dojrzewania lub w wieku dojrzałym.

W pracy opisano przypadek 20-letniego mężczy-
zny z neurofibromatozą typu 1 i CEU w oku prawym, 
w 18-letnim okresie obserwacji. Pacjent został przyjęty 
do Kliniki Okulistyki Dziecięcej w Katowicach w 1992 
roku jako 2-letni chłopiec, z powodu zauważonego  
przez rodziców powiększenia gałki ocznej prawej. Za- 
stosowano miejscowo do oka prawego β-bloker. Z po-
wodu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
współistniejącego z obwodowym odwarstwieniem siat-
kówki (usg), w 1993 roku wykonano dwukrotnie cyklo-
krioterapię i kriopeksję (cyclocryotherapy and cryope-
xy).

W 1995 roku wykonano trabekulektomię z przypod-
stawną irydektomią w oku prawym, uzyskując normali-
zację ciśnienia wewnątrzgałkowego. Do chwili obecnej 
pacjent nie stosuje leków miejscowych.

Trabekulektomia jest zabiegiem skutecznym w le-
czeniu jaskry w przebiegu CEU. Pacjent wymaga stałej 
kontroli okulistycznej i neurologicznej.
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Summary
Ectropion uveae is a rare and usually non-progre- 

ssive disorder. Characteristically, it is unilateral but  
there were some bilateral cases reported. It can be classi-
fied into two groups: acquired and congenital.

Congenital ectropion uveae (CEU) can occur in 
syndromes of congenital and genetic diseases. CEU is  
often associated with neurofibromatosis type 1 (NF1), 
Rieger anomaly, Prader-Willi syndrome or facial hemi-
hypertrophy. Acquired CEU is caused by a membrano-
us traction of the iris from secondary causes, such as  
inflammation and ischaemia.

CEU is very often coexistent with glaucoma con-
nected with goniodysgenesis of the iridocorneal filtra- 
tion angle. Glaucoma is usually manifested between  
early childhood and puberty or in adulthood.

This article describes unilateral (right eye) CEU in  
a 20-year-old man with neurofibromatosis type 1 during 
an 18-year follow-up period.

As a 2-year-old boy, the patient was first hospitali-
sed in Children’s Ophthalmology Clinic in Katowice 
in 1992 due to the right eyeball enlargement noticed by  
his parents. A β-blocker was applied locally in the  
right eye. Due to increased intraocular pressure and 
peripheral retinal detachment (USG) cyclocryotherapy  
and cryopexy were performed twice in 1993.

In 1995 trabeculectomy with basal iridectomy were 
performed in the right eye. Stabilisation of intraocular 
pressure was obtained. The patient has not been using 
any topical medication so far.

Trabeculectomy is efficient in the treatment of 
glaucoma with ectropion uveae. The patient requires  
permanent ophthalmologic and neurological control.

dr n. med. Ewa Pieczara Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki 

Śląskiego UM w Katowicach
kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

Ectropion uvEaE congEnitum – opis przypadku

congEnital Ectropion uvEaE – casE rEport


