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Streszczenie
Wstęp: W prawidłowych warunkach, mięśnie ze-

wnątrzgałkowe są w stanie równowagi, czyli ortoforii. 
Zaburzenie równowagi mięśniowej, heteroforie wystę-
pują w postaci zbieżnego (ezoforie) lub rozbieżnego (eg-
zoforie) ustawienia się oczu w teście zasłaniania (cover-
test). Celem pracy była analiza równowagi mięśniowej 
u dzieci z wysoką krótkowzrocznością.

Materiały i metody: Badaniem objęto 120 dzieci (70 
dziewczynek, 50 chłopców) w wieku 3–17 lat. W pracy 
porównywano ostrość wzroku z pełną korekcją do dali, 
refrakcję, długość osi anatomicznej gałki ocznej w za-
leżności od ustawienia gałek ocznych (I – ortotropia, II – 
ezotropia, III – egzotropia). Badanie kątów zeza wykona-
no na synoptoforze. Ostrość wzroku z pełną korekcją do 
dali wynosiła 0,01–1,0. Krótkowzroczność występowała 
w 223 oczach, wynosząc od –6 D do –24 D. Długość ana-
tomiczna gałki ocznej wynosiła od 24,0 do 29,8 mm.

Wyniki: Ortopozycję (I) stwierdzono u 93 dzieci 
(77,5%). Zez zbieżny (II – ezotropia) występował u 17 
dzieci (14,2%). Rozbieżne ustawienie gałek ocznych (III 

– egzotropia) zaobserwowano u 10 dzieci (8,3%). Średnia 
ostrość wzroku wynosiła: w I grupie – 0,63, w II – 0,32 
i w III – 0,38. Średnia krótkowzroczność w I grupie wy-
nosiła –10,67 D, w II –12,70 D i w III –9,75 D. Średnia 
oś gałki ocznej w I grupie wynosiła 26,44 mm, w II – 
26,90 mm i w III – 25,43 mm.

Wnioski: W badanym materiale, u dzieci z wysoką 
krótkowzrocznością najczęściej występowała ortopozy-
cja. Częściej był obserwowany zez zbieżny niż rozbieżny. 
Najlepszą ostrość wzroku miały dzieci z ortopozycją, dlate-
go ważne było wczesne rozpoznanie i leczenie w celu uzy-
skania najlepszej ostrość wzroku i widzenia obuocznego.
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Summary
Background: Normally extraocular muscles are in 

the status of muscular balance – orthophoria. Disturban-
ces of the muscular balance – heterotrophia – appear as 
esophoria or exophoria in the cover test. The purpose of 
the study was to analyze the muscular balance in chldren 
with high myopia.

Materials and methods: Material covers 120 chil-
dren (70 girls, 50 boys), at the age of 3–17 years. Authors 
compared best corrected visual acuity, refraction and ana-
tomical axial eyeball length depending on the position of 
the globes. (I – orthotropia, II – esotropia, III – exotro-
pia) The angle of strabismus was checked by means of 
synoptofor. Best corrected visual acuity was 0.01–1.0. 
Myopia occured in 223 eyes and was from –6 to –24 D.

Anatomical axial eyeball length was 24.0–29.8 mm.
Results: Orthotropia occured in 93 children 

(77.5%). Esotropia occured in 17 children (14.2%) 
Exotropia occured in 10 children (8.3%). The avera-
ge visual acuity was 0.63 in group I, 0.32 in group II 
and 0.38 in group III. Average myopia was – 10.67 D 
in group I, – 12.70 D in group II and – 9.75 D in group 
III. Average axial eyeball length was 26.44 mm in gro-
up I, 26.90 mm in group II and 25.43 mm in group III.

Conclusions: In the checked material among chil-
dren with high myopia ortoposition occurs most frequen-
tly. Esotropia is more frequent than exotropia. Best visual 
acuity occurs in children with orthotropia, therefore early 
diagnosis and treatment aiming at best visual acuity and 
binocular vision is very important.
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