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Streszczenie 
Cyklotorsją nazywamy ruchy obrotowe oka wokół  

osi przednio-tylnej, odchyleniem skrętnym – nieprawi- 
dłowe ustawienie gałki ocznej w tej osi. Zaburzenia ru-
chomości w płaszczyźnie strzałkowej są wynikiem wa-
dliwej pracy głównie mięśni skośnych, ale również mię-
śnia prostego górnego i dolnego. Pacjenci z tego typu 
odchyleniami, zwłaszcza wrodzonymi, rzadko zgłasza-
ją objawy skręcenia obrazu, co sprawia, że odchylenie 
skrętne często pozostaje nierozpoznane w rutynowym 
badaniu ortoptycznym.

Wyróżniamy subiektywne i obiektywne metody po-
miaru ruchów gałki ocznej w płaszczyźnie strzałkowej. 
Ocena subiektywnej cyklotorsji opiera się o zgłasza-
ne przez pacjenta poczucie przechylenia obrazu, które 
najczęściej badamy za pomocą testu z dwoma szkłami 
Maddoxa, z użyciem synoptoforu lub rzadziej czerwo-
no-zielonego testu Lancastera. Obiektywna cyklotorsja 
jest mierzona w lampie szczelinowej lub na podstawie  
zdjęcia dna oka, poprzez określenie anatomicznego po-
łożenia plamki w stosunku do tarczy nerwu wzrokowego. 
W praktyce klinicznej badanie cyklotorsji przeważnie 
ogranicza się do oceny subiektywnej. Pomiar obiektyw-
ny jest w zasadzie pomijany. Tymczasem, porównanie 
wartości subiektywnej i obiektywnej cyklotorsji może 
okazać się niezbędne do zrozumienia patomechanizmu 
złożonych zaburzeń ruchomości gałek ocznych, a w kon-
sekwencji do postawienia prawidłowej diagnozy. Nieste-
ty, wyniki obu pomiarów są często niespójne, stając się 
powodem wielu trudności diagnostycznych.

W pracy tej omówiono najczęściej stosowane me-
tody pomiaru subiektywnej i obiektywnej cyklotorsji, 
uwzględniając warunki prawidłowo przeprowadzonego 
badania. Przedstawiono również doniesienia naukowe  
na temat interpretacji wyników obu pomiarów w zależ-
ności od obrazu klinicznego.

Subiektywna i obiektywna cyklotorSja – metody 
pomiaru, trudności diagnoStyczne

aSSeSSment of Subjective and objective cyclotorSion 
 – meaSurement methodS and diagnoStic difficultieS

1Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza  
I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba
2Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi
kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki

Key words
Ocular torsion, cyclodeviation, measurement methods.

Summary
Cyclotorsion is defined as the rotation of an eyeball 

along its anteroposterior axis. Misalignment of the eyes 
in the roll plane is called cyclodeviation and is caused 
by the incorrect action of oblique muscles and, less com-
monly, of the upper and lower vertical rectus muscles. 
Patients with torsional deviation, especially congeni-
tal, rarely complain of torsional diplopia, thus cyclode-
viation often goes unrecognized in a routine orthoptic  
examination.

There are subjective and objective methods of me-
asuring eye-ball movement in the sagittal plane. Sub-
jective cyclotorsion evaluation is based on the patient- 
reported sense of tilt of the image that is most often stu-
died by the use of two Maddox lenses, a synoptophore 
or less frequently the Lancaster red-green test. Objective  
cyclotorsion is measured with the use of a slit lamp or 
on the basis of an image of the eye fundus, by identify-
ing the anatomical location of the macula relative to the  
optic disc. In clinical practice, examination of cyclotor-
sion is mostly limited to subjective assessment. Objective 
measurement is basically ignored. However, comparing 
the subjective and objective cyclotorsion may be essen-
tial to understand the pathomechanism of complex moti-
lity disorders, and thus make a proper diagnosis. Unfor-
tunately, the results of these two measurements are often 
incoherent and cause many difficulties in interpretation.

This paper outlines the most frequently used methods 
of measuring subjective and objective cyclotorsion, ta-
king into account the conditions of a correctly performed 
test. It also presents scientific evidence for the interpre-
tation of the results of both measurements, depending  
on the clinical image.
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