
Rodzaje zeza i jego leczenie

1.c. Cofnięcie mięśnia prostego techniką
podwieszenia (hang-back recession)

Me to dę tę sto su je my w ce lu osła bie nia dzia ła nia mięś -
nia przez cof nię cie je go przy cze pu. Po za ło że niu szwów
na mię sień (ryc. X -40, X -41) od ci na my go od przy cze -
pu i od mie rza my cyr klem od po wied nią od le głość od
daw ne go przy cze pu. Za kła da my szwy w miej scu daw -
ne go przy cze pu (ryc. X -42). Mię sień po zo sta wia my za -
wie szo ny na dwóch szwach, któ re mo cu je my wę zeł ka -
mi w miej scu pier wot ne go przy cze pu (ryc. X -43). Ry su -
nek X -44 przed sta wia do kład nie tech ni kę pod wie szania
mię śnia pro ste go.

Wska za nia
• osła bie nie mię śnia w trud nych przy pad kach:

– u bar dzo ma łych dzie ci,
– ko niecz ność wy ko na nia bar dzo du że go cof nię cia;

• wy so kie ry zy ko prze bi cia gał ki ocznej pod czas za kła -
da nia szwów:
– bar dzo cien ka twar dów ka (np. wy so ka mio pia, ja -

skra dzie cię ca),
– nie do świad czo ny chi rurg;

• w ce lu za sto so wa nia szwów re gu lo wa nych.

1.d. Wy dłu że nie mię śnia pro ste go (elon ga tio)
Wy dłu że nie mię śnia osła bia je go dzia ła nie, a rów no -
cze śnie zo sta je utrzy ma ny pier wot ny przy czep. Za bieg
po le ga na na cię ciu oko ło 2/3 sze ro ko ści mię śnia od gó -
ry i od do łu, w ce lu osła bie nia dzia ła nia mię śnia (myo -
to my) (ryc. X -45). Nie któ rzy kli ni cy ści wy ci na ją część
gru bo ści brzu ś ca – od do łu, w po sta ci tzw. ję zycz ka,
dłu go ści oko ło 4–7 mm (my ec to my) (ryc. X -46).

Obec nie rza dziej sto su je my te me to dy za bie gów na
mię śniach pro stych ze wzglę du na więk sze oka le cze nie
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Ryc. X-38. Sposoby przesuwania mięśni prostych
poziomych w zezie rozbieżnym z objawem A i V: 
a) V-egzotropia, b) A-egzotropia

Ryc. X-39. A-egzotropia: cofnięcie mięśnia prostego
bocznego, z przesunięciem brzuśca do dołu

Ryc. X-40. Szwy 6/0 zakładamy na mięsień, przechodząc
przez środek brzuśca oraz jego dwa brzegi, równolegle do
rąbka

Ryc. X-41. Założenie i zawiązanie szwu dwuigłowego
w centralnej części mięśnia oraz na obu jego brzegach
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