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Summary
Background

As a result of trauma, a foreign body can enter the orbit and, via the orbital fissures, the cranial
cavity. The most common are metallic, which are easily seen in X-rays, while low-density foreign
bodies cause diagnostics problems.

Case Report

A 27-year old patient underwent trauma of the left orbit when walking in a forest. Twenty-four
hours after the trauma the patient came to the ophthalmology outpatient clinic with complaints
of inability to move the upper eyelid. The cause of the complaint was a 6-cm-long piece of wood
within the orbit which was penetrating the middle cranial fossa via the upper orbital fissure.

Conclusions

X-rays are the bases of diagnosing orbito-cranial injures and are a sufficient radiological method
when the foreign body is metallic. CT is indispensable for the precise localization of low-density
foreign bodies, the estimation of injury, and for diagnosis. CT scans are not typical for each foreign
body. In this case, the hypodensity of the wood was initially misinterpreted as an intraorbital air
edema.

Key words:
PDF file:

orbit•foreign body•wood
http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_70/nr_3/4397.pdf

Wst´p

Opis przypadku

Urazy oczodo∏u wyst´pujà cz´sto i zazwyczaj majà charakter mechaniczny (ostry lub t´py) bàdê chemiczny. Najcz´stszym urazem jest st∏uczenie oczodo∏u przebiegajàce
z krwiakiem Êródoczodo∏owym oraz z odmà podskórnà.
W przebiegu urazu zdarza si´, ˝e do oczodo∏u wprowadzone zostanie cia∏o obce, które mo˝e penetrowaç do jamy
czaszki.

M´˝czyzna lat 27, stra˝ak, dozna∏ urazu lewego oczodo∏u
w wyniku upadku, w stanie upojenia alkoholowego.
Urazowi nie towarzyszy∏o krwawienie z rany, a stan ogólny
poszkodowanego by∏ dobry. Dzieƒ po urazie z powodu bólu
w oczodole i braku mo˝liwoÊci uniesienia lewej powieki
zg∏osi∏ si´ do Poradni Okulistycznej.

Najcz´Êciej spotka si´ metaliczne cia∏a obce, które sà ∏atwo
wykrywalne przy pomocy RTG. Wi´ksze trudnoÊci diagnostyczne sprawiajà cia∏a obce o znacznie mniejszej g´stoÊci
(drewno, szk∏o, tworzywa sztuczne) cz´sto niecieniujàce
w klasycznym badaniu RTG.
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Wykonano zdj´cie przeglàdowe oczodo∏ów (Rycina 1), a wobec jego negatywnego obrazu przeprowadzono badanie CT.
Radiolog stwierdzi∏ obecnoÊç powietrza w lewym oczodole i Êrodkowym dole czaszki (Rycina 2). Pacjenta skierowano na dalsze leczenie do Kliniki Chorób Oczu Akademii
Medycznej w Gdaƒsku.
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Figure 2. Computed tomography of the head. Image of “air”:
hypodense area in the left orbit and in the middle cranial fossa.
Rycina 2. Tomografia komputerowa g∏owy. Obraz „powietrza” – obszar
ujemnej g´stoÊci w lewym oczodole i Êrodkowym dole czaszki.

Figure 1. Orbit radiograph made 24 hours after the injury.
An intraorbital foreign body was not detected.
Rycina 1. Zdj´cie przeglàdowe oczodo∏ów wykonane po 24 godzinach
od urazu. Nie wykazano obecnoÊci cia∏a obcego.

Przy przyj´ciu stwierdzono uszkodzenie nerwów II i III po
stronie lewej – brak poczucia Êwiat∏a i ca∏kowite opadni´cie
górnej powieki oka lewego, z ustawieniem ga∏ki ocznej ku
do∏owi i jej unieruchomieniem. Stwierdzono tak˝e otarcia
i zadrapania policzka i okolicy skroniowej lewej. W badaniu okulistycznym rogówka by∏a g∏adka, lÊniàca, êrenica
sztywna, nieruchoma, soczewka przejrzysta. Dno oka bez
zmian. Pod powiekà dolnà widoczne by∏o uszkodzenie spojówki z wyczuwalnym twardym przedmiotem.
Wobec wczeÊniej wykonanej tomografii komputerowej (CT)
oczodo∏ów, pog∏´biono diagnostyk´ obrazowà wykonujàc
badanie tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), w którym uwidoczniono pod ga∏kà ocznà bezsygna∏owy obszar
d∏ugoÊci 53 mm i Êrednicy 6 mm. Znajdowa∏ si´ on na wysokoÊci dolnej kraw´dzi ga∏ki ocznej i penetrowa∏ do szczeliny oczodo∏owej górnej, koƒczàc si´ wewnàtrzczaszkowo
i zewnàtrzoponowo w Êrodkowym dole czaszki. Cech krwawienia wewnàtrzczaszkowego nie wykazano. Nerw wzrokowy posiada∏ równe zarysy, ale jego przebieg wewnàtrz
oczodo∏u mia∏ charakter falisty. Podobne faliste u∏o˝enie
przyjmowa∏y mi´Ênie: prosty górny i dolny. Mi´sieƒ prosty
przyÊrodkowy oka lewego by∏ obrz´kni´ty. Ga∏ka oczna nie
wykazywa∏a uchwytnych zmian w badaniu MRI. (Rycina 3).
Przeprowadzona konsultacja neurologiczna potwierdzi∏a
uszkodzenie nerwów wzrokowego i okoruchowego oraz
wykluczy∏a uszkodzenia innych nerwów czaszkowych.

Figure 3. Magnetic resonance of the head. Image of the foreign body
in the left orbit and in the middle cranial fossa. Wavy course
of the optic nerve and the superior rectus muscle.
Rycina 3. Tomografia rezonansu magnetycznego g∏owy. Widoczne
cia∏o obce w lewym oczodole i Êrodkowym dole czaszki.
Falisty przebieg nerwu wzrokowego i mi´Ênia prostego
górnego.

Chorego poddano operacji, podczas której, po ods∏oni´ciu
rany wlotowej, uwidoczniono cia∏o obce. Okaza∏o si´ ono
byç 6-cio centymetrowà ga∏àzkà suchego drewna i zosta∏o
w ca∏oÊci usuni´te (Rycina 4). Wykonana po zabiegu operacyjnym kontrolna tomografia komputerowa nie wykaza∏a
cech krwawienia ani pozosta∏oÊci cia∏a obcego (Rycina 5).
Z powodu procesu zapalnego rany pooperacyjnej zastosowano antybiotykoterapi´. W siódmym dniu po zabiegu
pacjent zosta∏ wypisany do domu. Podczas badania przy
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Figure 4. Foreign body: a 6-cm-long piece of wood.
Rycina 4. Cia∏o obce: 6-cio centymetrowa ga∏àzka drewna.

wypisie stwierdzono nieruchomà, szerokà êrenic´ oka
lewego, brak poczucia Êwiat∏a, ca∏kowite opadni´cie powieki oraz nieznacznà ruchomoÊç ga∏ki ocznej we wszystkich
kierunkach.

Dyskusja
Cia∏a obce w oczodole wyst´pujà cz´sto, a ich charakter
bywa zaskakujàcy. Najcz´Êciej spotkaç si´ mo˝na z obrazami cieniujàcych, metalicznych cia∏ obcych u osób pracujàcych przy obróbce metali (szlifierki kàtowe) lub u poszkodowanych podczas pokazów pirotechnicznych. Drewno
mo˝e byç cia∏em hipo-, izo- lub hiperdensyjnym w badaniu
CT w zale˝noÊci od stopnia uwodnienia [1].

Figure 5. Computed tomography of the head done after the surgery.
No features of bleeding or the foreign body.
Rycina 5. Tomografia komputerowa g∏owy po usuni´ciu cia∏a obcego.
Brak cech krwawienia i pozosta∏oÊci cia∏a obcego.

kie, umo˝liwiajàcym wykonanie badania w dowolnej p∏aszczyênie jest MRI. Przy wspó∏istnieniu uszkodzeƒ ga∏ki ocznej
wskazane jest wykonanie badania ultrasonograficznego [4].

Rzadziej spotyka si´ cia∏a obce niecieniujàce, jak szk∏o,
tworzywa sztuczne lub jak w prezentowanym przypadku suche drewno. Ich obecnoÊç, zazwyczaj zwiàzana jest
z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami domowymi
bàdê samookaleczeniem.

Oczodo∏y po∏àczone sà z Êrodkowym do∏em czaszki za
poÊrednictwem szczeliny oczodo∏owej górnej. Przez otwór
ten biegnà nerw okoruchowy (III), nerw bloczkowy (IV),
nerw oczny (V1) oraz nerw odwodzàcy (VI), w∏ókna wspó∏czulne splotu jamistego, ga∏àzka t´tnicy oponowej Êrodkowej, ˝y∏a oczna górna i ga∏àê ˝y∏y ocznej dolnej.

W literaturze spotkaç si´ mo˝na z opisami przypadków
pióra, szczoteczki do z´bów, o∏ówka czy fragmentu oprawki
od okularów, przebiegajàcych przezoczodo∏owo i wewnàtrzczaszkowo [2, 3, 4].

Powik∏aniami urazów oczodo∏owo-czaszkowych mogà byç
mi´dzy innymi: ograniczone zapalenie opon mózgowych,
wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego czy padaczka pourazowa [6, 7].

Diagnostyka obrazowa urazów oczodo∏owo-czaszkowych
bazuje na klasycznych zdj´ciach przeglàdowych. Dla cia∏
metalicznych jest to badanie wystarczajàce do ich wykazania, aczkolwiek ju˝ do oceny ich dok∏adnego umiejscowienia
i oceny obra˝eƒ, niezb´dna jest CT, która jest metodà z wyboru stosowanà przy urazach narzàdu wzroku [5]. Nale˝y
pami´taç, ˝e nie ka˝de cia∏o obce posiada charakterystyczny
obraz w CT. W wy˝ej opisanym przypadku mamy do czynienia z fragmentem drewna, które w badaniu CT posiada
g´stoÊç ok. – 600 HU, zbli˝onà do g´stoÊci powietrza.

W opisanym przypadku oprócz pozaga∏kowego uszkodzenia nerwu wzrokowego (II), przy przejÊciu przez szczelin´
oczodo∏owà górnà uszkodzony zosta∏ jedynie nerw okoruchowy (III).

Brak dok∏adnych danych o mechanizmie urazu, niewielkie krwawienie i niejednoznaczny obraz w badaniu tomografii komputerowej by∏y przyczynà trudnoÊci diagnostycznych. Obszary o ujemnej g´stoÊci w strukturach
wewnàtrzoczodo∏owych i Êródczaszkowo bywajà opisywane
jako odma oczodo∏owa i Êródczaszkowa [1].
W przypadkach pozaga∏kowych obra˝eƒ oczodo∏u (z wy∏àczeniem obecnoÊci cia∏ metalicznych) rozstrzygajàcym badaniem,
lepiej odzwierciedlajàcym stosunki anatomiczne, i tkanki mi´k-
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Opisany w literaturze chory, który przez samookaleczenie
wprowadzi∏ sobie do oczodo∏u szczoteczk´ do z´bów, spowodowa∏ trwa∏à utrat´ poczucia Êwiat∏a oraz cz´Êciowe
pora˝enie nerwów: III, IV, VI [3]. W innym przypadku
samookaleczenia dosz∏o do cz´Êciowego uszkodzenia nerwu
III albo w∏ókien wspó∏czulnych w wyniku wprowadzenia
do oczodo∏u fragmentu oprawki od okularów [4].
Urazy oczodo∏u mogà byç zaskakujàce, a w niektórych
przypadkach powik∏ane równie˝ uszkodzeniem struktur
wewnàtrzczaszkowych [4].
Pami´taç nale˝y, i˝ czasami objawy zg∏aszane przez pacjenta mogà nie odzwierciedlaç procesu toczàcego si´ wewnàtrz
oczodo∏u, a cia∏a obce mogà dawaç ró˝norodny, nieraz
mylàcy obraz radiologiczny.
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