
nie jej ru cho mo Êci, bo le sny
obrz´k po wiek, po dwój ne wi -
dze nie, za czer wie nie nie spo jó -
wek, za pa le nie tka nek oczo do łu,
po gor sze nie lub utra t´ wzro ku.

Gu zy oÊrod ko we go ukła du
ner wo we go, któ re mo gà po wo -
do waç wy trzeszcz osio wy, to gle -
ja ki roz wi ja jà ce si´ w ob r´ bie
ner wu wzro ko we go. Astro cy to ma
pi lo cy tium (gwiaê dziak wło so -
wa to ko mór ko wy) cz´ sto współ -
ist nie je z cho ro bà Rec klin ghau -
se na. Neu ro fi bro ma to za ty pu 1
da je w ob ra zie kli nicz nym m.in.
guz ki pod skór ne i zmia ny
na skó rze ko lo ru ka wy z mle kiem
(café au la it). Na dnie oka ob ser -
wu je si´ po czàt ko wo ob ja wy
obrz´ ku tar czy ner wu wzro ko -

we go, na dal szym eta pie mo ̋ e do cho dziç do za ni ku ner wu. Le cze nie jest in -
dy wi du al ne. W gu zach wolno si´ rozwijajàcych, nie da jà cych ob ja wów kli -
nicz nych w po sta ci wzmo ̋ o ne go ci Ênie nia Êród czasz ko we go czy za bu rzeƒ
wi dze nia, przyj mu je si´ po sta w´ wy cze ku jà cà. Do oczo do łu mo gà wra staç
przez ka nał ner wu wzro ko we go tak ̋ e gu zy ze Êrod ko we go do łu czasz ki.

Zmia ny no wo two ro we wyst´ pu jà ce bar dzo rzad ko u dzie ci w lo ka li za -
cji oko ło oczo do ło wej z za j´ ciem apa ra tu ochron ne go oka to czer niak
zło Êli wy (ryc. 20.3) i rak pod staw no ko mór ko wy. Car ci no ma ba so ce lul -

la re da je zmia ny w po sta ci
nie bo le sne go guz ka o per -
ło wych brze gach. W roz -
po zna niu ró˝ ni co wym na -
le ̋ y wziàç pod uwa g´
m.in. mi´ cza ka za kaê ne go
wy wo ła ne go przez wi ru sy
z gru py her pes, któ ry wy -
st´ pu je pod po sta cià twar -
dej grud ki, roz wi ja jà cej si´
naj cz´ Êciej na brze gu po -
wie ki, z pap ko wa tym za -
gł´ bie niem na szczy cie.
Z ko lei gu zy po wsta łe
w wy ni ku za bu rzeƒ roz -
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Ry ci na 20.2 • Mię sak prąż ko wa no ko mór ko wy
(RMS) w za kre sie oczo do łu

Ry ci na 20.3 • Czer niak tę czów ki
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