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ORBITAL TUMORS IN CHILDREN

Introduction: Orbital tumors are relatively uncommon
in pediatric patients. A variety of histological types
of tumors arises in the orbit, but most pediatric orbital
lesions are benign. Appropriate management of these
lesions requires a thorough knowledge of the types
of orbital tumors, treatment options and surgical
approaches. 
Objectives: The aim of the study was to describe and
present pediatric patients with orbital  tumors treated
in our center between 2016-2020 and to familiarize
the reader with the commonest surgical approaches to
orbital tumors. Combined, these approaches provide
360 degrees of access to the entire orbit. 
Methods: We retrospectively analyzed 13 patients
who were surgically treated at our institution. 
Results: In 12 out of 13 children benign orbital lesion
was diagnosed. No evidence of recurrence was obse-
rved during the follow-up in 12 out of 13 children.
Conclusions: In majority of benign lesions good treat-
ment outcome can be achieved. 
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Guzy oczodo∏u mogà wywodziç si´ ze
wszystkich elementów oczodo∏u, stanowiç prze-
rzuty odleg∏e bàdê szerzyç si´ do oczodo∏u przez
ciàg∏oÊç (Castillo i Kaufman 2003). Tworzà nie-
jednorodnà grup´, a spektrum stwierdzanych
patologii znaczàco ró˝ni si´ u pacjentów w wie-
ku rozwojowym i doros∏ym (Castillo i Kaufman
2003, Liaricos i Gekas 2009). U dzieci cz´Êciej
spotykane sà zmiany ∏agodne, w tym torbiele
i zmiany naczyniopochodne (Castillo i Kaufman
2003, Gardner, Maroon, Kassam 2016). Nie-
mniej jednak oczodó∏ bywa lokalizacjà nowotwo-
rów z∏oÊliwych, szczególnie mi´saków tkanek
mi´kkich (ang. soft tissue sarcoma), 40% z nich
dotyczy g∏owy i szyi, w tym 10% – oczodo∏u. Naj-
cz´stszym z∏oÊliwym nowotworem wewnàtrz-
ga∏kowym jest siatkówczak (retinoblastoma)
(Meel i Singh 2018). Choç guzy ∏agodne rzadko
zagra˝ajà ˝yciu, to podobnie jak zmiany z∏oÊliwe
wià˝à si´ z ryzykiem utraty wzroku i wymagajà
pilnej diagnostyki i leczenia (Castillo i Kaufman
2003, Meel i Singh 2018).

Ze wzgl´du na punkt wyjÊcia guzy oczodo∏u
mo˝na podzieliç na pierwotne (pierwotnie wywo-
dzàce si´ z oczodo∏u), wtórne (wywodzàce si´ spo-
za oczodo∏u i wnikajàce do niego) i przerzutowe
(Gardner, Maroon, Kassam 2016). Znaczenie kli-
niczne, wià˝àce si´ z wyborem dost´pu operacyj-
nego, ma natomiast podzia∏ na wewnàtrzsto˝kowe
(znajdujàce si´ wewnàtrz sto˝ka mi´Êniowego),
zewnàtrzsto˝kowe i wewnàtrzkana∏owe (Gardner,
Maroon, Kassam 2016). Najcz´stszym guzem we-
wnàtrzga∏kowym, uwarunkowanym genetycznie,
jest retinoblastoma (Meel i Singh 2018). 

Diagnostyk´ i leczenie guzów oczodo∏u
u dzieci utrudniajà ró˝norodne objawy kliniczne,
dyskretne w poczàtkowym okresie choroby, ró˝-
norodne typy histologiczne guzów, jak równie˝
rodzaje stosowanych dost´pów operacyjnych
(Castillo i Kaufman 2003). Skomplikowana ana-
tomia oczodo∏u, komunikacja z wieloma prze-
strzeniami i obecnoÊç wielu struktur anatomicz-
nych tak˝e utrudniajà diagnostyk´ i leczenie. 

W poczàtkowym okresie choroby objawy sà
zwykle bardzo dyskretne (Castillo i Kaufman
2003). Najcz´Êciej dopiero guz o Êrednicy powy˝ej
1 cm daje zauwa˝alny wytrzeszcz, a chory zaczyna
odczuwaç wzrost napi´cia w oczodole. Jednym
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Tabela I. Objawy guzów oczodo∏u w zale˝noÊci od lokalizacji guza

Guzy wewnàtrzsto˝kowe Guzy zewnàtrzsto˝kowe Guzy wewnàtrzkana∏owe

– wytrzeszcz osiowy – wytrzeszcz nieosiowy – wczesne uczucie wzrostu
i napi´cia w oczodole

– wczesne pogorszenie ruchomoÊci – póêniejsze pogorszenie – wczesna utrata wzroku
ga∏ki ocznej i ostroÊci wzorku ostroÊci wzroku – wczesny obrz´k tarczy 

nerwu wzrokowego

Ryc. 1. Oczodó∏ – Êciany kostne

Cz´Êç oczodo∏owa koÊci czo∏owej

Szczelina oczodo∏owa górna

Szczelina oczodo∏owa 
dolna

Skrzyd∏o mniejsze koÊci klinowej

Skrzyd∏o wi´ksze 
koÊci klinowej

Otwór jarzmowo-twarzowy

Otwór podoczodo∏owy

Powierzchnia oczodo∏owa
trzonu szcz´ki

Wyrostek oczodo∏owy 
koÊci podniebiennej

Blaszka oczodo∏owa 
koÊci sitowej

Wyrostek czo∏owy
szcz´ki

KoÊç ∏zowa

Otwór sitowy przedni       

Otwór sitowy tylny     

Otwór nadczo∏owy
Wci´cie czo∏owe

Kana∏ wzrokowy     

Powierzchnia
oczodo∏owa koÊci

jarzmowej

Wyrostek czo∏owy 
koÊci jarzmowej

Wyrostek czo∏owy
koÊci jarzmowy

z g∏ównych objawów jest wytrzeszcz osiowy
(w osi przednio-tylnej) lub nieosiowy, którego
charakter jest uwarunkowany lokalizacjà guza.
Objawy typowe dla ka˝dej z lokalizacji guza,
tj. wewnàtrzsto˝kowej, zewnàtrzsto˝kowej i we-
wnàtrzkana∏owej, przedstawia tabela I. Naj-
cz´stszymi objawami sà: ograniczenie ruchomo-
Êci ga∏ki ocznej, podwójne widzenie i os∏abienie
ostroÊci wzroku (Castillo i Kaufman 2003).
U dziecka z wytrzeszczem ga∏ki ocznej niepoko-
jà: krótki wywiad choroby, dodatni wywiad
rodzinny w kierunku guzów oczodo∏u, szybkie
narastanie wytrzeszczu oraz leukokoria (Castillo
i Kaufman 2003). 

W ciàgu ostatnich 30 lat dzi´ki wielospecja-
listycznej wspó∏pracy w leczeniu i wprowadze-
niu zaawansowanych technologii medycznych,
takich jak nowoczesne endoskopy operacyjne,
Êródoperacyjne obrazowanie 3D i nowoczesne
wiertarki kàtowe, nastàpi∏ dynamiczny rozwój
technik operacyjnych, umo˝liwiajàcych dost´p
do patologii oczodo∏u. 

Celem pracy jest przedstawienie technik
chirurgicznych leczenia oraz wyników leczenia
guzów oczodo∏u stosowanych u dzieci na podsta-
wie wybranych przypadków leczonych w oÊrod-
ku autorów.
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Ryc. 2. Schemat budowy oczodo∏u

Cia∏o t∏uszczowe oczodo∏u

Przegroda

Nerw podczo∏owy

Zatoka szcz´kowa

KoÊç czo∏owa   

Okostna oczodo∏u  
Torebka Tenona

Mi´sieƒ dêwigacz powieki górnej
Mi´sieƒ prosty górny

Mi´sieƒ prosty dolny

PRZESTRZE¡
WEWNÑTRZCZASZKOWA

Nerw wzrokowy

Przestrzeƒ zewnàtrzsto˝kowa

ANATOMIA CHIRURGICZNA
Oczodó∏ ma kszta∏t piramidy, której podsta-

wa jest skierowana do przodu, a szczyt ku ty∏owi
(Szatmary 2010, Ogando-Rivas, Rincon-Torroella,
Quiñones-Hinojosa 2017). Âcian´ górnà tworzy
cz´Êç oczodo∏owa koÊci czo∏owej i skrzyd∏o mniej-
sze koÊci klinowej, Êcian´ dolnà – powierzchnia
oczodo∏owa trzonu szcz´ki, powierzchnia oczodo-
∏owa koÊci jarzmowej i wyrostek oczodo∏owy koÊci
podniebiennej, Êcian´ przyÊrodkowà – tylna cz´Êç
wyrostka czo∏owego szcz´ki, koÊç ∏zowa, blaszka
papierowata b∏´dnika sitowego i powierzchnia
boczna trzonu koÊci klinowej, a Êcian´ bocznà –
powierzchnia oczodo∏owa koÊci jarzmowej i po-
wierzchnia oczodo∏owa skrzyd∏a wi´kszego koÊci
klinowej (Turvey i Golden 2012, Bochenek i Re-
icher 2013) (ryc. 1). 

Oczodó∏ komunikuje si´ z do∏em skrzyd∏owo-
-podniebiennym i do∏em Êrodkowym czaszki
przez szczeliny oczodo∏owe i kana∏ nerwu wzro-
kowego (Turvey i Golden 2012). Szczelina oczo-
do∏owa górna jest ograniczona od góry przez
skrzyd∏o mniejsze koÊci klinowej, bocznie przez
skrzyd∏o wi´ksze koÊci klinowej, a od do∏u i przy-
Êrodka przez trzon koÊci klinowej (Turvey i Golden
2012). ¸àczy ona oczodó∏ z do∏em Êrodkowym
czaszki. Przebiegajà przez nià nerwy: okorucho-
wy, bloczkowy, oczny (pierwsza ga∏àê nerwu
trójdzielnego), odwodzàcy oraz w∏ókna wspó∏-
czulne do splotu jamistego, ˝y∏y oczne górna
i ga∏àê ˝y∏y ocznej dolnej (Bochenek i Reicher
2013). Szczelina oczodo∏owa dolna przyÊrodkowo
∏àczy si´ z do∏em skrzyd∏owo-podniebiennym

i przechodzà przez nià naczynia podoczodo∏owe,
˝y∏a oczna dolna, ga∏´zie nerwu szcz´kowego:
nerw jarzmowy i nerw podoczodo∏owy oraz ga-
∏´zie oczodo∏owe zwoju skrzyd∏owo-podniebien-
nego. Kana∏ nerwu wzrokowego ∏àczy oczodó∏ ze
Êrodkowym do∏em czaszki. Nerw wzrokowy
dzieli si´ na cztery odcinki: wewnàtrzga∏kowy,
wewnàtrzoczodo∏owy, biegnàcy w kanale nerwu
wzrokowego i wewnàtrzczaszkowy. Oczodó∏ wy-
Êciela okostna oczodo∏u ∏àczàca si´ z okostnà
brzegu oczodo∏u i przegrodà oczodo∏owà (Turvey
i Golden 2012). Przegroda oczodo∏owa ogranicza
oczodó∏ z przodu i stanowi granic´ pomi´dzy
przestrzenià przedprzegrodowà i zaprzegrodo-
wà. Wn´trze oczodo∏u dzieli si´ na cztery prze-
dzia∏y: ga∏k´ ocznà, przestrzeƒ zewnàtrz- i we-
wnàtrzsto˝kowà (wewnàtrz sto˝ka mi´Êniowego
ograniczonego przez cztery mi´Ênie proste i ich
powi´zie) oraz nerw wzrokowy (Szatmary 2010).
Przestrzeƒ zewnàtrzsto˝kowa jest wype∏niona
ochronnà, amortyzujàcà wstrzàsy mechaniczne
wyÊció∏kà t∏uszczowà, zawiera równie˝ gruczo∏y
∏zowe (Szatmary 2010) (ryc. 2).

W oczodole wyró˝nia si´ cztery przestrzenie
chirurgiczne. Sà to:

– przestrzeƒ chirurgiczna podokostnowa, 
– potencjalna przestrzeƒ pomi´dzy koÊçmi 

oczodo∏u a okostnà, 
– przestrzeƒ chirurgiczna zewnàtrzsto˝kowa

(przestrzeƒ chirurgiczna zewn´trzna, obwo-
dowa) po∏o˝ona pomi´dzy okostnà oczodo∏u
a mi´Êniami ruchowymi ga∏ki ocznej, 

– przestrzeƒ chirurgiczna wewnàtrzsto˝kowa
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Tabela II. Dane kliniczne, metody i wyniki leczenia pacjentów 

Lp. Wiek P∏eç Strona Objawy Rozpoznanie Metoda Wynik

(lata) leczenia, dost´p

1 12 K P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Malformacja Orbitotomia Bez cech wznowy
naczyniowa typu przednia w kontrolnym MRI
miesznego, g∏ównie – dojÊcie górne
typu ˝ylnego

2 9 K L W wywiadzie zmiana Torbiel naskórkowa Orbitotomia Bez cech wznowy
obserwowana od 8 m.˝. z przewlek∏ym przednia w kontrolnym MRI

resorpcyjnym – dojÊcie górne
zapaleniem

3 12 K L Wytrzeszcz ga∏ki ocznej, Âródb∏oniak DojÊcie Bez cech wznowy
podwójne widzenia przy nab∏onkowaty podrz´sowe w kontrolnym MRI
patrzeniu w gór´ i dó∏ i dost´p 

endoskopowy
4 5 M P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Steatocystoma Orbitotomia Bez cech 

przednia – dojÊcie wznowy
górne, ci´cie w kontrolnym MRI
schodzàce do
nasady nosa

5 14 K L Wrodzona anomalia Astrocytoma Kraniotomia W kontrolnym MRI
mies. siatkówki oka lewego, pilocysticum WHO czo∏owo- – obraz mo˝e 

asymetria szpar -skroniowa odpowiadaç
powiekowych P > L, G1 zmianom 
zez pionowy, zaburzenia resztkowym
ruchomoÊci OL i pooperacyjnym

6 2 M L Stan po usuni´ciu guza Steatocystoma, Orbitotomia Bez cech wznowy 
oczodo∏u lewego w Êcianie torbieli przednia
– podejrzenie wznowy obecny przewlek∏y – dojÊcie górne,

resorpcyjny naciek ci´cie 
zapalny w przyÊrodkowej

cz´Êci powieki 
górnej

(przestrzeƒ chirurgiczna Êrodkowa) po∏o-
˝ona wewnàtrz sto˝ka utworzonego przez 
mi´Ênie ruchowe ga∏ki ocznej, 

– przestrzeƒ chirurgiczna podtorebkowa, 
znajdujàca si´ pomi´dzy torebkà Tenona 
a ga∏kà ocznà. 

Schorzenia oczodo∏u mogà dotyczyç wi´cej
ni˝ jednej przestrzeni, zatem w trakcie leczenia
wykorzystuje si´ ró˝ne dojÊcia operacyjne.

OPIS PRZYPADKÓW
W oÊrodku w latach 2016–2020 zoperowano

13 guzów oczodo∏u u dzieci w wieku od 14 mie-
si´cy do 12 lat (Êrednio 6 lat). Dane kliniczne
i wyniki leczenia przedstawia tabela II. 

W opisanej grupie guzy oczodo∏u stwierdzono
u 8 dziewczynek i 5 ch∏opców. W 5 przypadkach guz
by∏ zlokalizowany po stronie prawej, w 8 – po lewej.

U 1 pacjenta stwierdzono w ga∏ce ocznej 2 guzy
o charakterze malformacji naczyniowej – pierwsza
zmiana wyczuwalna pod powiekà dolnà otacza∏a
mi´sieƒ skoÊny dolny. Druga zmiana o Êrednicy ok.
1,5 cm znajdowa∏a si´ w szczycie oczodo∏u i przy-
lega∏a do nerwu wzrokowego. Obie zmiany usu-
ni´to jednoczasowo z ∏àczonego dost´pu: z dojÊcia
podrz´sowego i kraniotomi czo∏owo-skroniowej.
W badanej grupie do najcz´stszych objawów nale-
˝a∏y: wytrzeszcz ga∏ki ocznej (7 pacjentów), po-
dwójne widzenie (2 pacjentów) lub wyczuwalny
guzek, który zaobserwowali rodzice (2 pacjentów).
U 1 dziewczynki wystàpi∏a asymetria szpar powie-
kowych, zez pionowy i zaburzenia ruchomoÊci oka.
U 1 pacjentki obcià˝onej nerwiakow∏ókniakowato-
Êcià typu 1 guz (rhabdomyoma) wykryto przypad-
kowo w wykonanym MRI g∏owy. 
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7 2 K L Niewielki wytrzeszcz Steatocystoma Orbitotomia Bez cech wznowy
ga∏ki ocznej przednia

– dojÊcie górne, 
ci´cie 
w przyÊrodkowej 
cz´Êci powieki 
górnej

8 7 M L Niewielkie wypuklenie Torbiel dermoidalna Orbitotomia Bez cech wznowy
powieki górnej oka przednia
lewego, pod powiekà – dojÊcie górne,
wyczuwalny guzek zmiana wype∏niona ci´cie w
Êrednicy ok. 1,5 cm ˝ó∏tawà treÊcià przyÊrodkowej

i w∏osami cz´Êci powieki 
górnej

9 11 M P Od kilku tygodni Malformacja Usuni´cie dwóch Bez cech wznowy
podwójne widzenie naczyniowa/ guzów oczodo∏u w kontrolnym MRI
przy patrzeniu naczyniaki lewego
w stron´ prawà jamiste – w przedniej 

cz´Êci z dojÊcia 
podrz´sowego, 
w okolicy sto˝ka 
drogà kraniotomi 
czo∏owo-
-skroniowej

10 7 K L Dziewczynka rodzinnie Rhabdomyoma Orbitotomia Bez cech wznowy
obcià˝ona fakomatozà przednia w kontrolnym MRI
(NF typ 1), – dojÊcie górne,
nerwiakow∏ókniako- ci´cie w ∏uku 
watoÊcià typu 1 brwiowym
– guz wykryty w MRI

11 5 K L Wytrzeszcz ga∏ki ocznej, NF1 Orbitotomia W tylnej cz´Êci
dziewczynka obcià˝ona przednia lewego oczodo∏u
chorobà – dojÊcie górne, nieregularna masa
Recklinghausena ci´cie w ∏uku mi´kkotkankowa

brwiowym ok. 1 x 2 cm, 
przemieszczajàca 
przyÊrodkowo 
n. II – prawdopo-
dobnie resztka guza

12 14 K P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Cystis epidermalis Orbitotomia Bez cech wznowy
mies. (zmiana usuni´ta przednia w kontrolnym MRI

w ca∏oÊci) – dojÊcie górne,
ci´cie 
w przyÊrodkowej 
cz´Êci powieki 
górnej

13 3 M P Guzek zlokalizowany Torbiel dermoidalna Orbitotomia Bez cech 
pod zewn´trznà cz´Êcià przednia – dojÊcie wznowy
górnej kraw´dzi górne,ci´cie w kontrolnym MRI
oczodo∏u, w przyÊrodkowej
niebolesny, przesuwalny cz´Êci powieki 
wzgl´dem pod∏o˝a górnej 
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Ryc. 3AB. MRI g∏owy z kontrastem: A (skan osiowy) i B (skan czo∏owy). Guz obejmuje lewy mi´sieƒ prosty dolny,
przylega do ga∏ki ocznej, lewego mi´Ênia prostego przyÊrodkowego i bocznego oraz nerwu wzrokowego 

BA

U 11 z 13 pacjentów zastosowano dost´p
przez orbitotomi´ przednià, prowadzàc ci´cie
w ∏uku brwiowym lub zmarszczce powieki gór-
nej. U 2 z 13 pacjentów, u których guz znajdowa∏
si´ w szczycie oczodo∏u, zastosowano inne do-
st´py (tab. II). 

Ca∏kowità resekcj´ guza wewnàtrzoczodo∏o-
wego uda∏o si´ uzyskaç u 12 z 13 dzieci. U 1 pa-
cjentki w okresie pooperacyjnym w kontrolnym
badaniu MRI w tylnej cz´Êci lewego oczodo∏u
stwierdzono nieregularnà mas´ mi´kkotkanko-
wà o wielkoÊci ok. 1 x 2 cm, przemieszczajàcà
przyÊrodkowo nerw wzrokowy – prawdopodob-
nie zmian´ resztkowà. Ze wzgl´du na brak ja-
kichkolwiek objawów klinicznych i dodatkowe
obcià˝enia pacjentk´ zakwalifikowano do dalszej
obserwacji w poradni i okresowych kontrolnych
badaƒ obrazowych; do tej pory nie zaobserwo-
wano progresji zmiany. 

Szczególnym przypadkiem, obrazujàcym
trudnoÊci diagnostyczne, by∏ rzadki guz oczodo∏u
pochodzenia mezenchymalnego. Pacjentka 12-let-
nia zg∏osi∏a si´ do lekarza pierwszego kontaktu
z powodu podwójnego widzenia przy patrzeniu
w gór´ i dó∏. Po przebytej diagnostyce okuli-
stycznej, w tym USG ga∏ki ocznej i badaniu wzro-
kowych potencja∏ów wywo∏anych (VEP), zosta∏a
skierowana do oddzia∏u otolaryngologii. W wyko-
nanym badaniu MRI stwierdzono guz o wymiarach
2 x 2,2 x 2 cm obejmujàcy lewy mi´sieƒ prosty dol-
ny, przylegajàcy do ga∏ki ocznej, lewego mi´Ênia

prostego przyÊrodkowego i bocznego oraz nerwu
wzrokowego (ryc. 3AB). 

Pacjentk´ zakwalifikowano do przeznosowej
biopsji guza. W przekazanym do badania materia-
le histopatologicznym zidentyfikowano trzy drob-
ne fragmenty tkanki w∏óknistej i jeden drobny
fragment nacieku nowotworu z∏oÊliwego. Materia∏
przekazano do ponownej weryfikacji, po której wy-
suni´to podejrzenie mi´Êniaka poprzecznie prà˝-
kowanego (adult rhabdomyoma). Z powodu skàpe-
go materia∏u z obrze˝a guza pacjentk´ po raz dru-
gi zakwalifikowano do kolejnej biopsji endoskopo-
wej. Wynik biopsji nie potwierdzi∏ pierwotnego
rozpoznania (materia∏ pobrano z obrze˝a zmiany,
skàpa iloÊç komórek rozrostu).

Pacjentk´ przekazano do oÊrodka autorów,
w którym wykonano kolejnà biopsj´ pod kontrolà
neuronawigacji z dost´pu mieszanego: endosko-
powo-przezspojówkowego z kantotomià bocznà.
Po weryfikacji badania histopatologicznego
w dwóch ró˝nych oÊrodkach wysuni´to podejrze-
nie rzadkiego guza oczodo∏u pochodzenia mezen-
chymalnego: PEC-oma – Êródb∏oniaka nab∏onko-
watego (epithelioid hemangioendothelioma).
W zaawansowanych nowotworach z grupy PEC-
-oma nie udowodniono do tej pory skutecznoÊci
leczenia systemowego, opartego na klasycznej
chemioterapi. Leczeniem z wyboru pozostaje le-
czenie chirurgiczne.

Z dost´pu endoskopowego przeznosowego
usuni´to resztki blaszki papierowatej, ods∏aniajàc



www.magazynorl.pl 65

▲Ryc. 4AB. Kontrolne MRI g∏owy z kontrastem: A (skan osiowy) i B (skan czo∏owy) – bez cech wznowy guza, zatoka
szcz´kowa lewa bezpowietrzna ze zgrubieniami b∏ony Êluzowej i treÊci p∏ynów (zmiany po zabiegu)

BA

masy guza oraz bliznowate tkanki oczodo∏u.
Usuni´to górnà Êcian´ zatoki, uzyskujàc dost´p
do ga∏ki ocznej i guza. Endoskopowo usuni´to
dolno-przyÊrodkowà cz´Êç guza, uwidoczniajàc
granic´ pomi´dzy oczodo∏em a resztkami guza
penetrujàcymi do przodu i do boku oczodo∏u. Ze
wzgl´du na trudnoÊci w identyfikacji struktur
z dost´pu endoskopowego zadecydowano o uzu-
pe∏nieniu dost´pu z dojÊcia przezrz´skowego.
Po uniesieniu ga∏ki ocznej ku górze i wypreparo-
waniu granic systematycznie pomniejszono ma-
sy guza i usuni´to go w ca∏oÊci wraz z otaczajàcà
torebkà. Dotarto do szczytu oczodo∏u. Nast´pnie
za pomocà szyn tytanowych zrekonstruowano
dolnà Êcian´ oczodo∏u, uzyskujàc podparcie dla
ga∏ki ocznej. Zrekonstruowano przednià Êcian´
zatoki szcz´kowej (ryc. 11AB). Obecnie pacjent-
ka pozostaje pod kontrolà poradni (obserwacja
niespe∏na 2-letnia). Niestety, u pacjentki utrzymu-
je si´ podwójne widzenie przy spojrzeniu ku do∏o-
wi. Kontrolne badania MRI w maju, czerwcu
i wrzeÊniu 2019 nie wykaza∏y cech wznowy guza
(ryc. 4AB).

DOST¢PY CHIRURGICZNE
Patologie oczodo∏u, ze wzgl´du na specyfik´

narzàdu wzroku, wymagajà ró˝norodnych dróg
dost´pu w zale˝noÊci od lokalizacji anatomicz-
nej. S∏u˝y to zachowaniu funkcji wzroku i rucho-
moÊci ga∏ki ocznej oraz ma zapewniç doszcz´tne
usuni´cie zmian. 

Dost´py chirurgiczne do oczodo∏u dzielimy
na przezoczodo∏owe, zewnàtrzoczodo∏owe i mie-
szane (Gardner, Maroon, Kassam 2016, Ogando-
-Rivas, Rincon-Torroella, Quinñones-Hinojosa
2017). Do dost´pów zewnàtrzoczodo∏owych na-
le˝à dost´py: czaszkowe, mieszane czaszkowo-
-oczodo∏owe i wewnàtrznosowe (S∏oniewski i in.
2010). Wykorzystywane sà one najcz´Êciej przez
wielospecjalistyczne zespo∏y: otolaryngolog/chi-
rurg szcz´kowy/neurochirurg/okulista (Paluzzi
i in. 2015, Gardner, Maroon, Kassam 2016). Wy-
bór dost´pu operacyjnego zale˝y od lokalizacji
stwierdzonej patologii, a wspó∏praca interdyscy-
plinarna pozwala na bezpieczne ∏àczenie dost´-
pów wewnàtrznosowych i zewnàtrznosowych,
zapewniajàc optymalne i jak najmniej inwazyjne
leczenie chirurgiczne zmiany. Zastosowanie po-
szczególnych dost´pów i planowanie leczenia
w zale˝noÊci od lokalizacji guza ilustruje dobrze
metoda tarczy zegara (ryc. 5AB). Obrazuje ona,
w jaki sposób poszczególne dost´py zapewniajà
dojÊcie do patologii oczodo∏u w pe∏nym zakresie
360 stopni (Paluzzi i in. 2015). 

G∏ównym zainteresowaniem otolaryngolo-
gów pozostajà dost´py endoskopowe wewnàtrz-
nosowe, stosowne do patologii zlokalizowanych
na tarczy zegara od godziny 1 do godziny 7 (ryc.
5A) (Gardner, Maroon, Kassam 2016). Systemy
neuronawiagcji mogà byç pomocne Êródoperacyj-
nie w przypadku tego rodzaju dost´pów. W oÊrod-
ku autorów ka˝dy przypadek guza oczodo∏u
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Ryc. 5AB. Metoda tarczy zegara – na tarczy pokazano mo˝liwe do zastosowania dost´py operacyjne w zale˝noÊci
od lokalizacji guza: A – endoskopowe. B – zewnàtrzoczo∏odo∏owe

B

A

u dziecka jest konsultowany przez interdyscypli-
narny zespó∏, w którego sk∏ad wchodzà:  laryngo-
log, neurochirurg, chirurg szcz´kowo-twarzowy
i okulista. 

G∏ównà zasadà stosowanà przy wyborze do-
st´pu chirurgicznego jest unikanie przekracza-
nia osi nerwu wzrokowego (Gardner, Maroon,
Kassam 2016). 

Patologie po∏o˝one bocznie od nerwu mogà
byç usuni´te z dost´pu przez orbitotomi´ bocznà,

z dost´pów czaszkowych czy mieszanych czasz-
kowo-oczodo∏owych (Gardner, Maroon, Kassam
2016). Orbitotomia boczna jest wskazana, jeÊli
mamy do czynienia z procesem toczàcym si´ we-
wnàtrz sto˝ka mi´Êniowego, poza równikiem
ga∏ki lub w dole gruczo∏u ∏zowego. Stosowana
jest w przypadku zmian po∏o˝onych od godziny
8 do godziny 10 (ryc. 5B). JeÊli zmiana znajduje
si´ ni˝ej, od godziny 6 do 8, dost´p mo˝e byç
uzupe∏niony o osteotomi´ jarzmowà (ryc. 5B)
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▲

Ryc. 6AB. Ci´cie skórne dwuwieƒcowe plus kraniotomia czo∏owo-skroniowa prawostronna z czasowym usu-
ni´ciem stropu oczodo∏u podczas usuni´cia guza zlokalizowanego w szczycie oczodo∏u

BA

(Gardner, Maroon, Kassam 2016). Je˝eli zaÊ jest
po∏o˝ona wy˝ej, od godziny 9 do 1, lub penetruje
do jam czaszki, konieczne jest zastosowanie jed-
nego z dost´pów czaszkowych. Patologie oczodo∏u
po∏o˝one przyÊrodkowo od nerwu mogà byç usu-
ni´te przez orbitotomi´ przyÊrodkowà lub z dost´pu
endoskopowego. Nale˝y równie˝ braç pod uwag´
wymiar przednio-tylny guza. Patologie po∏o˝one
przyÊrodkowo, w przedniej cz´Êci ga∏ki ocznej,
od 1 godziny do 5, mogà byç dost´pne poprzez
orbitotomi´ przyÊrodkowà lub przednià. Patologie
po∏o˝one w tylnej cz´Êci ga∏ki ocznej mogà byç
skutecznie usuni´te z dost´pu wewnàtrznosowe-
go czy z dost´pu wykorzystujàcego kraniotomi´.
Poszczególne dost´py chirurgiczne do oczodo∏u
przedstawione sà na rycinach 6–11.

Orbitotomia przednia 
DojÊcie górne 
Odpowiednim miejscem do przeci´cia skóry

jest ∏uk brwiowy lub fa∏d powieki górnej, ponie-
wa˝ umo˝liwia dobry dost´p i mo˝liwoÊç póê-
niejszego ukrycia blizny pooperacyjnej. 

W drodze pozaokostnowej naci´cie skóry
w obr´bie fa∏du powieki górnej daje dobry dost´p
do górnego brzegu oczodo∏u, gdzie mo˝na prze-
ciàç okostnà. Dost´p do górnego brzegu oczodo∏u
mo˝e byç osiàgni´ty przez odpreparowanie tkanek
powy˝ej pozaga∏kowej p∏aszczyzny powi´zi, poza
tym póêniejszy efekt estetyczny jest dobry. U∏o˝e-
nie brzegu oczodo∏u pozwala na wejÊcie do prze-
strzeni podokostnowej, podczas gdy tkanki oczo-
do∏u pozostajà os∏oni´te okostnà. U∏atwia to tak˝e
preparowanie, uniemo˝liwia bowiem dostanie si´
w pole operacyjne tkanki t∏uszczowej z oczodo∏u. 

DojÊcie dolne
DojÊcie dolne jest stosowane przy guzach

widzianych lub wyczuwanych w obr´bie dolnego
sklepienia spojówki powiekowej, a tak˝e
przy g∏´biej po∏o˝onych guzach oczodo∏u pozo-
stajàcych poza sto˝kiem mi´Êniowym.

Droga przezskórna. Stosuje si´ g∏ównie ci´-
cia podrz´sowe i powiekowe dolne po przeci´ciu
skóry powieki dolnej pomi´dzy w∏óknami mi´-
Ênia okr´˝nego oka w taki sposób, aby ods∏oniç
dolnà przegrod´ oczodo∏owà i dolnà cz´Êç brze-
gu oczodo∏u, co ogranicza widocznoÊç blizny po-
operacyjnej. 

Droga przezspojówkowa. W znacznej cz´Êci
przypadków operacyjnego leczenia guzów dol-
nego pi´tra oczodo∏u oraz z∏amaƒ dna i Êciany
przyÊrodkowej oczodo∏u droga przezspojówkowa
zastàpi∏a drog´ przezskórnà. W celu osiàgni´cia
obwodowej przestrzeni chirurgicznej i dna oczo-
do∏u ci´cie mo˝e byç wykonane w dolnej cz´Êci
spojówki oraz mo˝e przechodziç przez mi´sieƒ
tarczkowy dolny. Optymalne dojÊcie do dna mo˝-
na uzyskaç dzi´ki po∏àczeniu ci´cia przez spo-
jówk´ z kantotomià bocznà i kantolizà.

Orbitotomia przyÊrodkowa
Orbitotomia przyÊrodkowa (ang. endonasal

transethmoidal approach) jest wskazana w do-
st´pie do guzów zlokalizowanych g∏ównie we-
wnàtrzsto˝kowo lub przyÊrodkowo w stosunku
do ga∏ki ocznej i nerwu wzrokowego w kierunku
szczytu oczodo∏u.
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Ryc. 7. Dost´p skórny przez ∏uk brwiowy do guza zlokalizowanego w górno-tylnej przestrzeni oczodo∏u lewego

Ryc. 8AB. Dost´p do guza zlokalizowanego w górno-
-bocznym kwadrancie oczodo∏u lewego B

A

Dost´p wewnàtrzustny przez zatok´ szcz´-
kowà

Jest stosowany w celu usuni´cia zmian zlo-
kalizowanych przyÊrodkowo-bocznie i dolnie
w stosunku do ga∏ki ocznej i nerwu wzrokowego,
a tak˝e guzów woreczka ∏zowego naciekajàcych
Êciany oczodo∏u.

DYSKUSJA
Patologie oczodo∏u u dzieci wyst´pujà bar-

dzo rzadko, a ich epidemiologia jest bardzo trud-
na do ustalenia, poniewa˝ ró˝ne grupy specjali-
stów (okuliÊci, neurochirurdzy, chirurdzy szcz´-
kowi, chirurdzy dzieci´cy, otolaryngolodzy) zaj-
mujà si´ patologiami oczodo∏ów i zainteresowa-
nie oÊrodka ma wp∏yw na kumulacj´ pacjentów
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▲

Ryc. 9. Dost´p podrz´sowy do usuni´cia naczyniaka
dolno-przedniej cz´Êci oczodo∏u prawego

Ryc. 10. Dost´p przezspojówkowy z kantotomià
bocznà do usuni´cia guza zlokalizowanego w dolno-
-tylnej przestrzeni oczodo∏u lewego. Rekonstrukcja
dna oczodo∏u siatkà tytanowà

z rozleg∏ych obszarów w okreÊlonych jednost-
kach medycznych (Meel i Singh 2018). Zmiany
∏agodne oka sà cz´stsze ni˝ zmiany z∏oÊliwe. Ob-
serwuje si´, ˝e wyst´powanie nowotworów z∏o-
Êliwych jest cz´stsze w krajach rozwijajàcych si´
ani˝eli w Europie czy Ameryce Pó∏nocnej (Bajaj
i in. 2007). W badanej grupie stwierdzono jeden
potencjalnie z∏oÊliwy guz, PEC-oma, Êródb∏oniak
nab∏onkowaty (epithelioid hemangioendothelio-
ma) przedstawiony szerzej w tej publikacji, po-
zosta∏e guzy to cz´sto opisywane w innych pu-
blikacjach nowotwory ∏agodne: u 7 pacjentów
zmiany torbielowate (torbiel dermoidalna, ste-
atocystoma), u 2 dzieci malformacje naczyniowe
oraz po 1 przypadku: rhabdomyoma, astrocyto-
ma pilocysticum i Êródb∏oniaka nab∏onkowate-
go. 

Brak typowych nowotworów z∏oÊliwych spo-
tykanych w tej grupie pacjentów, z których naj-
cz´stsze to retinoblastoma czy rhabdomyosarco-
ma, w naszym materiale klinicznym mo˝e wyni-
kaç z faktu, ˝e w ich przypadku leczenie chirur-
giczne ma mniejsze znaczenie – pacjenci trafiajà
bezpoÊrednio na oddzia∏y hematoonkologii dzie-
ci´cej cz´sto ju˝ w momencie, gdy wyniki badaƒ
obrazowych sugerujà patologie z∏oÊliwe. Ze
wzgl´du na lokalizacj´ i mo˝liwoÊç wystàpienia
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Ryc. 11AB. Rekonstrukcja przedniej Êciany zatoki szcz´kowej

BA

powik∏aƒ w postaci utraty wzroku czy zaburzeƒ
widzenia, pacjenci ci wymagajà szczególnej
ostro˝noÊci podczas diagnostyki, kwalifikacji
do leczenia operacyjnego i post´powania chirur-
gicznego. 

TrudnoÊci na etapie diagnostyki – badaƒ ob-
razowych (MR/KT) czy biopsji – polegajà na cz´-
stej koniecznoÊci stosowania znieczulenia ogól-
nego, co wynika z ograniczonej wspó∏pracy
w grupie pacjentów w wieku rozwojowym.
TrudnoÊci diagnostyczne mogà wystàpiç na eta-
pie badania histopatologicznego, jak w opisa-
nym przypadku guza, gdzie w∏aÊciwe rozpozna-
nie uzyskano dopiero po pobycie w dwóch oÊrod-
kach, po trzech biopsjach i analizie preparatów
w kilku oÊrodkach referencyjnych. W onkologii
dzieci´cej nie jest to niestety odosobniony przy-
padek. 

Leczenie nowotworów z∏oÊliwych jest uza-
le˝nione od wra˝liwoÊci guza oraz od potencjal-
nego ryzyka uszkodzenia wzroku. Utrzymanie
funkcji narzàdu wzroku jest niezwykle wa˝ne
i w decyzjach o leczeniu chirurgicznym musi byç
zawsze brane pod uwag´. Leczenie to odbywa
si´ w Êcis∏ej wspó∏pracy z onkologiem dzieci´-
cym i chirurgiczne leczenie ma tu zwykle cha-
rakter uzupe∏niajàcy leczenie onkologiczne. 

Nowotwory ∏agodne wymagajà doszcz´tne-
go chirurgicznego usuni´cia zmiany. W zale˝no-
Êci od lokalizacji stosuje si´ ró˝norodne dost´py
we wspó∏pracy z wieloma specjalistami. Celem
jest doszcz´tne wyci´cie guza i zachowanie
funkcji narzàdu wzroku. Najcz´stsze dost´py
w opisanej grupie to orbitotomia przednia z ci´-
ciem poprowadzonym przez powiek´ górnà lub

∏uk brwiowy. W niektórych nietypowo zlokalizo-
wanych patologiach niezb´dne mo˝e byç zasto-
sowanie innych dost´pów, które zastosowano
u dwojga dzieci. Optymalna dla pacjenta decyzja
o dost´pie chirurgicznym jest mo˝liwa tylko
przy wspó∏pracy interdyscyplinarnego zespo∏u. 

U 11 z 13 pacjentów zastosowano dost´p
przez orbitotomi´ przednià w zespole chirurg
szcz´kowy – otolaryngolog. U 2 z 13 pacjentów
zastosowano dost´py wymagajàce wspó∏pracy
z neurochirurgiem.

Na podstawie opisanych przypadków mo˝na
stwierdziç, ˝e leczenie chirurgiczne ∏agodnych
guzów oczodo∏u u dzieci ma wysokà skutecznoÊç.
Obcià˝one jest niewielkà iloÊcià odleg∏ych powi-
k∏aƒ. Dlatego te˝ znaczenie wczesnego wykrycia
zmian w oczodole ma szczególne znaczenie.

SpoÊród powik∏aƒ pooperacyjnych u 3 dzieci
wystàpi∏o trwa∏e zaburzenie ruchomoÊci mi´Êni
okoruchowych, co objawi∏o si´ podwójnym widze-
niem. Dotyczy∏o to dzieci z relatywnie rozleg∏ymi
zmianami, które do leczenia zg∏osi∏y si´ ju˝ z za-
awansowanymi objawami i uszkodzonym narzà-
dem okoruchowym, u których niestety pomimo le-
czenia dosz∏o do trwa∏ego zaburzenia ruchomoÊci
ga∏ki ocznej. U ˝adnego z pacjentów nie dosz∏o
do opadania powieki górnej czy zaburzenia ostro-
Êci wzroku wynikajàcego z uszkodzenia nerwu
wzrokowego. Nie wystàpi∏ niedow∏ad ga∏´zi czo∏o-
wej nerwu twarzowego oraz nie stwierdzono in-
nych powik∏aƒ, w tym krwiaka w ga∏ce ocznej. ̊ a-
den z pacjentów nie wymaga∏ jak dotàd reoperacji.
Dwojenie widzenia utrzymuje si´ u trojga dzieci
i b´dzie poddane próbom korekty okulistycznej.  ●
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