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Oczne pOwikłania pO radiOterapii OkOlicy głOwy  
i szyi – przegląd literatury i Opis przypadku

Ocular cOmplicatiOns after head and neck  
radiOtherapy – literature review and case repOrt
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Streszczenie 
Radioterapia, wykorzystując energię promieniowa- 

nia jonizującego, pełni znaczącą rolę w leczeniu no- 
wotworów złośliwych głowy i szyi. W ciągu ostat- 
nich lat nastąpił znaczny postęp w zakresie le- 
czenia radioterapią. Zaawansowana technologia oraz  
wykształcenie    specjalistów    korzystnie    wpłynęły    na 
wzrost  skuteczności  tej  metody. 

Naświetlenie oka i jego okolicy może skutkować  
szerokim spektrum wczesnych i późnych odczynów  
popromiennych, począwszy od przejściowego podraż-
nienia, a skończywszy na trwałej ślepocie. Szczegó- 
łowo zaplanowane leczenie może zminimalizować ry- 
zyko  najcięższych  powikłań. 

W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek pa- 
cjenta z rakiem gruczołowo-torbielowatym gruczołu  
łzowego. Pacjent (lat 62) zgłosił się do Ambula- 
torium Okulistycznego z powodu łzawienia oka pra-
wego. W badaniu okulistycznym odcinek przedni  
i dno oka były prawidłowe. Uwagę jednak zwróciła  
asymetria ustawienia gałek ocznych i ograniczenie  
przywodzenia oka prawego. Przeprowadzono diagno- 
stykę laboratoryjną, obrazową oraz histopatologicz- 
ną, które wskazywały na guza gruczołu łzowego.  
Po postawieniu diagnozy zaplanowano leczenie chi- 
rurgiczne  oraz  uzupełniającą  radioterapię. 
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Summary
Radiotherapy, which uses the energy of ioniz- 

ing radiation, plays a significant role in the treat- 
ment of malignant cancer of the head and neck. In  
recent years, there has been significant progress in  
radiotherapy    treatment.    Advanced    technology    and  
the education of specialists have contributed to in- 
creased  effectiveness  of  treatment  with  this  method. 

Exposure of the eye and its surroundings to  
radiation can result in a wide spectrum of early and  
late radiation reactions, ranging from temporary irrita- 
tion to permanent blindness. Carefully planned treat- 
ment can minimize the risk of the most serious  
complications. 

This    paper    presents    the    case    of    a    patient  
with adenocarcinoma of the lacrimal gland. The pa- 
tient (aged 62) reported to an Ophthalmological  
Outpatient Department due to tearing of the right  
eye. In ophthalmological examination, the anterior  
segment of the eye and the fundus were normal.  
However, attention was paid to the asymmetry of  
eyeball position and limited adduction of the right  
eye. Laboratory, imaging and histopathological dia- 
gnostics were performed which indicated a lacrimal 
gland tumor. After diagnosis, surgery and comple- 
mentary  radiotherapy  were  planned. 
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Z powodu powikłań spowodowanych promienio- 
waniem jonizującym zastosowano intensywne lecze- 
nie zachowawcze. Celem artykułu jest przedstawie- 
nie potencjalnych ocznych powikłań radioterapii oraz 
metod  ich  leczenia.

Oczne powikłania po radioterapii okolicy głowy... – praca poglądowa

Due to complications caused by ionizing radia- 
tion, intensive conservative treatment was applied.  
The aim of this article is to present potential eye  
complications following radiotherapy and methods  
of  their  treatment.


