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Diagnostic difficulties with intraorbital foreign bodies:
A case report

Ciało obce w oczodole -  trudności diagnostyczne -  opis przypadku
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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.
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Wstęp________________________________________

Urazy oczodołu występują często i zazwyczaj mają cha
rakter mechaniczny (ostry lub tępy) bądź chemiczny. Naj
częstszym urazem jest stłuczenie oczodołu przebiegające 
z krwiakiem śródoczodołowym oraz z odmą podskórną. 
W przebiegu urazu zdarza się, że do oczodołu wprowa
dzone zostanie ciało obce, które może penetrować do jamy 
czaszki.

Najczęściej spotka się metaliczne ciała obce, które są łatwo 
wykrywalne przy pomocy RTG. Większe trudności diagno
styczne sprawiają ciała obce o znacznie mniejszej gęstości 
(drewno, szkło, tworzywa sztuczne) często niecieniujące 
w klasycznym badaniu RTG.

Opis przypadku________________________________

Mężczyzna lat 27, strażak, doznał urazu lewego oczodołu 
w wyniku upadku, w stanie upojenia alkoholowego. 
Urazowi nie towarzyszyło krwawienie z rany, a stan ogólny 
poszkodowanego był dobry. Dzień po urazie z powodu bólu 
w oczodole i braku możliwości uniesienia lewej powieki 
zgłosił się do Poradni Okulistycznej.

Wykonano zdjęcie przeglądowe oczodołów (Rycina 1), a wo
bec jego negatywnego obrazu przeprowadzono badanie CT. 
Radiolog stwierdził obecność powietrza w lewym oczodo
le i środkowym dole czaszki (Rycina 2). Pacjenta skiero
wano na dalsze leczenie do Kliniki Chorób Oczu Akademii 
Medycznej w Gdańsku.
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Figure 1. Orbit radiograph made 24 hours after the injury.
An intraorbital foreign body was not detected.

Rycina 1. Zdjęcie przeglądowe oczodołów wykonane po 24 godzinach 
od urazu. Nie wykazano obecności ciała obcego.

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 głowy. Obraz „powietrza” -  obszar 
ujemnej gęstości w lewym oczodole i środkowym dole czaszki.

Przy przyjęciu stwierdzono uszkodzenie nerwów II i III po 
stronie lewej -  brak poczucia światła i całkowite opadnięcie 
górnej powieki oka lewego, z ustawieniem gałki ocznej ku 
dołowi i jej unieruchomieniem. Stwierdzono także otarcia 
i zadrapania policzka i okolicy skroniowej lewej. W bada
niu okulistycznym rogówka była gładka, lśniąca, źrenica 
sztywna, nieruchoma, soczewka przejrzysta. Dno oka bez 
zmian. Pod powieką dolną widoczne było uszkodzenie spo
jówki z wyczuwalnym twardym przedmiotem.

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 głowy. Widoczne 
ciało obce w lewym oczodole i środkowym dole czaszki. 
Falisty przebieg nerwu wzrokowego i mięśnia prostego 
górnego.

Wobec wcześniej wykonanej tomografii komputerowej (CT) 
oczodołów, pogłębiono diagnostykę obrazową wykonując 
badanie tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), w któ
rym uwidoczniono pod gałką oczną bezsygnałowy obszar 
długości 53 mm i średnicy 6 mm. Znajdował się on na wyso
kości dolnej krawędzi gałki ocznej i penetrował do szczeli
ny oczodołowej górnej, kończąc się wewnątrzczaszkowo 
i zewnątrzoponowo w środkowym dole czaszki. Cech krwa
wienia wewnątrzczaszkowego nie wykazano. Nerw wzro
kowy posiadał równe zarysy, ale jego przebieg wewnątrz 
oczodołu miał charakter falisty. Podobne faliste ułożenie 
przyjmowały mięśnie: prosty górny i dolny. Mięsień prosty 
przyśrodkowy oka lewego był obrzęknięty. Gałka oczna nie 
wykazywała uchwytnych zmian w badaniu MRI. (Rycina 3). 
Przeprowadzona konsultacja neurologiczna potwierdziła 
uszkodzenie nerwów wzrokowego i okoruchowego oraz 
wykluczyła uszkodzenia innych nerwów czaszkowych.

Chorego poddano operacji, podczas której, po odsłonięciu 
rany wlotowej, uwidoczniono ciało obce. Okazało się ono 
być 6-cio centymetrową gałązką suchego drewna i zostało 
w całości usunięte (Rycina 4). Wykonana po zabiegu opera
cyjnym kontrolna tomografia komputerowa nie wykazała 
cech krwawienia ani pozostałości ciała obcego (Rycina 5).

Z powodu procesu zapalnego rany pooperacyjnej zastoso
wano antybiotykoterapię. W siódmym dniu po zabiegu 
pacjent został wypisany do domu. Podczas badania przy
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Figure 4. Foreign body: a 6-cm-long piece of wood.
Rycina 4. Ciało obce: 6-cio centymetrowa gałązka drewna.

wypisie stwierdzono nieruchomą, szeroką źrenicę oka 
lewego, brak poczucia światła, całkowite opadnięcie powie
ki oraz nieznaczną ruchomość gałki ocznej we wszystkich 
kierunkach.

Dyskusja______________________________________

Ciała obce w oczodole występują często, a ich charakter 
bywa zaskakujący. Najczęściej spotkać się można z obra
zami cieniujących, metalicznych ciał obcych u osób pracu
jących przy obróbce metali (szlifierki kątowe) lub u poszko
dowanych podczas pokazów pirotechnicznych. Drewno 
może być ciałem hipo-, izo- lub hiperdensyjnym w badaniu 
CT w zależności od stopnia uwodnienia [1].

Rzadziej spotyka się ciała obce niecieniujące, jak szkło, 
tworzywa sztuczne lub jak w prezentowanym przypad
ku suche drewno. Ich obecność, zazwyczaj związana jest 
z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami domowymi 
bądź samookaleczeniem.

W literaturze spotkać się można z opisami przypadków 
pióra, szczoteczki do zębów, ołówka czy fragmentu oprawki 
od okularów, przebiegających przezoczodołowo i wewnątrz- 
czaszkowo [2, 3, 4].

Figure 5. Computed tomography of the head done after the surgery.
No features of bleeding or the foreign body.

Rycina 5. Tomografia komputerowa głowy po usunięciu ciała obcego. 
Brak cech krwawienia i pozostałości ciała obcego.

kie, umożliwiającym wykonanie badania w dowolnej płasz
czyźnie jest MRI. Przy współistnieniu uszkodzeń gałki ocznej 
wskazane jest wykonanie badania ultrasonograficznego [4].

Oczodoły połączone są z środkowym dołem czaszki za 
pośrednictwem szczeliny oczodołowej górnej. Przez otwór 
ten biegną nerw okoruchowy (III), nerw bloczkowy (IV), 
nerw oczny (V1) oraz nerw odwodzący (VI), włókna współ- 
czulne splotu jamistego, gałązka tętnicy oponowej środ
kowej, żyła oczna górna i gałąź żyły ocznej dolnej.

Powikłaniami urazów oczodołowo-czaszkowych mogą być 
między innymi: ograniczone zapalenie opon mózgowych, 
wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego czy padaczka poura
zowa [6, 7].

Diagnostyka obrazowa urazów oczodołowo-czaszkowych 
bazuje na klasycznych zdjęciach przeglądowych. Dla ciał 
metalicznych jest to badanie wystarczające do ich wykaza
nia, aczkolwiek już do oceny ich dokładnego umiejscowienia 
i oceny obrażeń, niezbędna jest CT, która jest metodą z wy
boru stosowaną przy urazach narządu wzroku [5]. Należy 
pamiętać, że nie każde ciało obce posiada charakterystyczny 
obraz w CT. W wyżej opisanym przypadku mamy do czy
nienia z fragmentem drewna, które w badaniu CT posiada 
gęstość ok. -  600 HU, zbliżoną do gęstości powietrza.

Brak dokładnych danych o mechanizmie urazu, niewiel
kie krwawienie i niejednoznaczny obraz w badaniu tomo
grafii komputerowej były przyczyną trudności diagno
stycznych. Obszary o ujemnej gęstości w strukturach 
wewnątrzoczodołowych i śródczaszkowo bywają opisywane 
jako odma oczodołowa i śródczaszkowa [1].

W przypadkach pozagałkowych obrażeń oczodołu (z wyłącze
niem obecności ciał metalicznych) rozstrzygającym badaniem, 
lepiej odzwierciedlającym stosunki anatomiczne, i tkanki mięk-

W opisanym przypadku oprócz pozagałkowego uszkodze
nia nerwu wzrokowego (II), przy przejściu przez szczelinę 
oczodołową górną uszkodzony został jedynie nerw okoru- 
chowy (III).

Opisany w literaturze chory, który przez samookaleczenie 
wprowadził sobie do oczodołu szczoteczkę do zębów, spo
wodował trw ałą utratę poczucia światła oraz częściowe 
porażenie nerwów: III, IV, VI [3]. W innym przypadku 
samookaleczenia doszło do częściowego uszkodzenia nerwu 
III albo włókien współczulnych w wyniku wprowadzenia 
do oczodołu fragmentu oprawki od okularów [4].

Urazy oczodołu mogą być zaskakujące, a w niektórych 
przypadkach powikłane również uszkodzeniem struktur 
wewnątrzczaszkowych [4].

Pamiętać należy, iż czasami objawy zgłaszane przez pagen- 
ta mogą nie odzwierciedlać procesu toczącego się wewnątrz 
oczodołu, a ciała obce mogą dawać różnorodny, nieraz 
mylący obraz radiologiczny.
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