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Słowa kluczowe
Zez po usunięciu zaćmy, zez restrykcyjny, diplopia.

Streszczenie
Podwójne widzenie po operacji usunięcia zaćmionej 

soczewki jest obecnie rzadkim powikłaniem. Może być 
ono spowodowane: uprzednio istniejącym zezem, utratą 
fuzji na skutek deprywacji wzrokowej, urazem około-
operacyjnym lub toksycznym działaniem leków używa-
nych do znieczulenia. Dokładny mechanizm toksyczne-
go działania leków na tkankę mięśniową jest nieznany. 
Uważa się, że gdy dojdzie do bezpośredniej penetracji 
leku znieczulającego do mięśnia dochodzi do zastąpienia 
tkanki mięśniowej przez tkankę włóknistą i w rezultacie 
powstaje zez restrykcyjny. Wrażliwość mięśni na uszko-
dzenie zależy od objętości podanego leku, jego stężenia, 
miejsca iniekcji oraz wieku chorego. Uszkodzenie mię-
śni może przejawiać się jako przykurcz, nadczynność lub 
niedowład odpowiedniego mięśnia. Najczęściej dotyczy 
ono mięśnia prostego dolnego.

Przedstawiamy opis 70-letniej chorej, która zgłosiła 
się do naszego Oddziału z powodu podwójnego widze-
nia po operacji zaćmy. Rok wcześniej u chorej wykonano 
operację usunięcia zaćmionej soczewki lewego oka a na-
stępnie, po kilku miesiącach prawego oka. Po wykonaniu 
operacji lewego oka chora zauważyła podwójne widze-
nie, które nasiliło się po drugiej operacji. Przed opera-
cjami chora nigdy nie miała zeza ani nie doświadczała 
podwójnego widzenia. W czasie badania stwierdzono 
zez pionowy: prawe oko ustawione było wyżej. W śród-
operacyjnie przeprowadzonym teście biernej ruchomo-
ści stwierdzono znacznego stopnia ograniczenie ruchu 
prawej gałki ocznej ku dołowi. Rozpoznano przykurcz 
mięśnia prostego górnego prawego oka i wykonano jego 
cofnięcie o 3 mm. Po operacji chora nie zgłaszała do-
legliwości subiektywnych, nie stwierdzono podwójnego 
widzenia na wprost. Przedstawiamy wyniki badań ortop-
tycznych wraz z dokumentacją fotograficzną. Przypadek 
ten przedstawiamy ze względu na rzadkość występowa-
nia tego rodzaju powikłań po operacji zaćmy.
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Summary
Diplopia after cataract surgery is rare. It can be cau-

sed by: preexisting strabismus, fusion loss due to vision 
deprivation, surgical trauma or anesthetic myotoxicity. 
The exact mechanism of the muscle toxicity in unknown. 
It is believed that direct penetration of the anesthetic 
agent into the muscle leads to replacement of the muscle 
tissue by the fibrotic tissue and is the cause for the restric-
tive strabismus. The susceptibility to muscle injury de-
pends on the injected volume, its concentration, place of 
injection and patient’s age. The myotoxicity can fall into  
3 categories: contracture, overaction and paresis. The 
most often involved muscle is the inferior rectus.

We report a case of a 70 years old woman who presen-
ted with diplopia after cataract extraction. A year ago she 
had the cataract surgery for the left eye with subsequent 
right eye cataract extraction. Diplopia occured after the 
first surgery and deteriorated after the second one. Before 
cataract extraction the patient neither had strabismus nor 
was diplopic. On presentation the right hypertropia was 
seen. The intraoperative passive ductions revealed limi-
ted depression in the right eye. The contracture of the ri-
ght superior rectus was diagnosed and its 3 mm recession 
was done. After strabismological surgery the patient was 
diplopia free. Orthoptic evaluation with photo documen-
tation is presented. We report this case because this kind 
of complication after cataract surgery is rare.
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