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Pourazowy zesPół ciasnoty wewnątrzoczodołowej 
Powikłany czasową ślePotą jednooczną

Post-traumatic acute orbital comPression syndrome 
with temPorary one-eye blindness

Słowa  kluczowe
Zespół    ostrego    oka,    uraz    szczękowo-twarzowy,  
ostre   oko,   zespół   ciasnoty   wewnątrzoczodołowej, 
krwiak   zagałkowy

Streszczenie
Zespół ostrego oka (acute orbital compartment  

syndrome − AOCS) to stan patologiczny w obrębie  
oczodołu, w którym dochodzi do nagłego wzrostu ciś- 
nienia w przestrzeni okołogałkowej, zwykle na sku- 
tek przebytego urazu twarzoczaszki lub zabiegu chi-
rurgicznego. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną jest 
krwiak zagałkowy. Prawidłowe ciśnienie wewnątrz-
gałkowe wynosi 10−22 mm Hg. Oczodół jest w sta- 
nie skompensować niewielki wzrost ciśnienia, jednak 
wzrost ilości płynu o ponad 7 ml wywołuje szybko  
narastające  ciśnienie  wewnątrzoczodołowe. 

Objawy    kliniczne    krwotoku    do    oczodołu    lub  
obrzęku tkanek oczodołu są charakterystyczne i wią- 
żą się z postępującym szybkim pogorszeniem wi-
dzenia, związanym z bezpośrednim uciskiem (zabu-
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Summary
Acute orbital compartment syndrome (OCS) is  

a pathological condition within the orbit which res- 
ults in a sudden increase in periocular pressure, usu- 
ally due to a past facial trauma or surgery. The most  
common immediate cause is a retrobulbar hemato-
ma. The normal intraocular pressure is 10−22 mm Hg.  
The eye socket can compensate for a slight increase  
in pressure, but an increase in the volume of liquid  
by more than 7 ml causes a rapid growth of intraor- 
bital  tension. 

Clinical symptoms of intraocular bleeding or  
swelling of the tissues are characteristic and involve  
rapid deterioration of vision caused by the direct  
constriction of the optic nerve (disturbing blood  
supply), ocular proptosis and limitation of ocular  
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rzającym ukrwienie) nerwu wzrokowego oraz wy-
trzeszczem i ograniczeniem ruchomości gałki ocznej.  
W przypadku zaniechania natychmiastowego leczenia 
stan  ten  prowadzi  do  trwałej  utraty  wzroku. 

Nadal złotym standardem jest zabieg kantoto- 
mii bocznej z kantolizą (lateral canthotomy with  
cantolysis − LCC), który ratuje pacjenta przed utra- 
tą wzroku. W literaturze podaje się wskazania  
do zabiegu odbarczenia oczodołu: obniżenie ostrości 
wzroku, ciśnienie wewnątrzgałkowe >40 mmHg, wy- 
trzeszcz, zaburzenie ruchomości gałki ocznej, ból,  
brak pośredniego odruchu źrenicznego z obrzękiem  
na dnie oka i zaczerwienieniem spojówki (określane  
są  jako  „A+5P”).

Autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z krwia-
kiem wewnątrzoczodołowym powstałym po zabiegu 
planowej rekonstrukcji dna oczodołu, będącym wtór- 
nym powikłaniem po urazie w wyniku wypadku ko- 
munikacyjnego.    Przed    zabiegiem    pacjentka    miała 
przezierne ośrodki optyczne i subiektywnie dobrą 
ostrość  wzroku. W artykule zaprezentowano nietypo- 
wy przebieg zespołu  ostrego  oka,  jego  diagnostykę  
i  leczenie.

motility. Failure to provide immediate treatment  
leads  to  permanent  loss  of  vision. 

Lateral canthotomy with cantholysis (LCC) is  
still the gold standard, saving the patient from  
the loss of sight. Literature provides the follow- 
ing indications for orbital decompression: decreased  
visual acuity (A), intraocular pressure >40mmHg,  
proptosis, ophthalmoplegia/paralysis, pain, afferent pu- 
pillary defect with swollen or pale optic disc and  
irritated conjunctiva (5P). These are referred to  
as  "A  +  5P".

The authors discuss a case of a patient with  
orbital hematoma formed after a scheduled orbital  
floor reconstruction, secondary to a car accident.  
Before the accident, visual deficiency was not  
present and overall visual acuity was subjectively  
good. The article presents an atypical course, dia- 
gnosis  and  treatment  of  acute  eye  syndrome.
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