
RODZAJE ZEZA IX

• Zez zbie żny z nie do mo gą dy wer gen cji 
• Zez zbie żny w skur czu kon wer gen cji
• Ezo tro pia sen so rycz na
• Ezo tro pia na stęp cza

Zez zbieżny wrodzony 
(esotropia congenita)
Ten ro dzaj ze za wy stę pu je od uro dze nia. Cha rak te ry -
zu je się du żym i sta łym ką tem ze za (ryc. IX -6). Fik su -
je na prze mien nie raz jed no, raz dru gie oko w po zy cji
pier wot nej. Przy pa trze niu na bo ki wy stę pu je fik sa cja
skrzy żo wa na (w le wo pa trzy oko pra we, a w pra wo
oko le we) (ryc. IX -7). Pa cjen ci wy ka zu ją osła bio ne od -
wo dze nie oboj ga oczu, acz kol wiek mo żna je wy ka zać
po przez na prze mien ne za kry wa nie oczu i wy ko na nie
pró by od wo dze nia jed no ocz nie. Po zy tyw ny wy nik te -
stu ró żni cu je zez zbie żny wro dzo ny z ze spo łem blo ka -
dy oczo plą su. Kąt ze za oce nia my, wy ko nu jąc test Hir -
sch ber ga lub test Krim sky’ego. Zwy kle kąt ze za jest du -
ży: ok. 30–70 Dpr. Naj czę ściej wa da wzro ku u dziec ka
jest nie wiel ka. Je że li w po zy cji pier wot nej fik su je ca ły
czas jed no oko, mo że szyb ko roz wi nąć się nie do wi -
dze nie oka dru gie go. W 75% przy pad ków wy stę pu je
nad czyn ność mię śnia sko śne go dol ne go jed no stron -
na lub na prze mien na, któ ra mo że to wa rzy szyć za bu -
rze niu od po cząt ku lub po wsta je nie co póź niej. Cza sa -
mi do łą cza się roz ko ja rzo ne od chy le nie pio no we
DVD.

Roz po zna nie
• oce na re frak cji po cał ko wi tym po ra że niu ako mo da -

cji (atro pi na),
• do kład ne ba da nie dna oka w ce lu wy klu cze nia zmian

or ga nicz nych ga łek ocznych,
• test Hir sch ber ga i Krim sky’ego,
• co ver -un co ver test i na prze mien ny co ver test,
• jed no ocz na pró ba od wo dze nia,
• test skrę ce nia cia ła lub gło wy dziec ka do oce ny fik sa -

cji skrzy żo wa nej na prze mien nej.

Dia gno sty ka ró żni co wa
• ze spół blo ka dy oczo plą su,
• wro dzo ny zez zbie żny ako mo da cyj ny,
• cy klicz na ezo tro pia,
• po ra że nie ner wu szó ste go,
• wro dzo ne zwłók nie nie mię śni (stra bi smus fi xus),
• wro dzo na my asthe nia,
• ze spół Möbiu sa,
• ze spół STD.

Le cze nie
• ko rek cja wa dy wzro ku za po mo cą od po wied nich

oku la rów lub so cze wek kon tak to wych,
• za sła nia nie zdro we go oka w le cze niu am blio pii,
• w ce lu uzy ska nia rów no le głe go usta wie nia oczu wy -

ko nu je my:
– bar dzo wcze śnie ope ra cję ze za, w wie ku oko ło 6.

mie sią ca ży cia dziec ka.
Za le ca ny za bieg to cof nię cie (re ces sio) obu mię śni

przy środ ko wych w za kre sie za le żnym od wiel ko ści ką -
ta. Je że li po zo sta nie kąt więk szy niż 5° (10 Dpr), na le -
ży roz wa żyć po wtór ną ope ra cję na mię śniach bocz -
nych jed ne go lub oboj ga oczu, lub też:
– wstrzyk nię cie tok sy ny bo tu li no wej do nad czyn nych

mię śni,
– le cze nie za cho waw cze z uży ciem oku la rów pry zma -

tycz nych.
Nad czyn ność mię śni sko śnych dol nych cza sa mi to -

wa rzy szy tej po sta ci ze za. Ko niecz ne jest wte dy ope ra -
cyj ne cof nię cie tych mię śni, aby zli kwi do wać od chy le -
nie pio no we, któ re, po zo sta wio ne na wet w ma łym za -
kre sie, po wy żej 2–3 D, roz bi ja obu ocz ność.

Cza sa mi kil ka lat po ope ra cji mo że ujaw nić się ze -
spół DVD. Głów nym po wo dem le cze nia od chy -
leń DVD są wzglę dy ko sme tycz ne. Je że li ze spół DVD
wy stę pu je tyl ko w jed nym oku, ko niecz ne jest wy ko -
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Ryc. IX-6. 6-miesięczne dziecko z zezem zbieżnym
wrodzonym oka lewego

Ryc. IX-7. Fiksacja naprzemienna skrzyżowana u dziecka
z zezem zbieżnym wrodzonym. Do patrzenia w lewo
używane jest oko prawe, a do patrzenia w prawo – oko lewe
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