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W pracy przedstawiono dwa przypadki anizokorii, które wi¹za³y siê z
przypadkowym zatruciem rodkami
rozszerzaj¹cymi renicê. W obu sytuacjach klinicznych pacjenci byli w dobrym stanie ogólnym, za w badaniach
okulistycznych i neurologicznych nie
obserwowano wiêkszych odchyleñ od
normy. Asymetrycznoæ renic ust¹pi³a samoistnie oraz nie okaza³a siê byæ
objawem choroby ogólnoustrojowej.
Wstêp
W pracy przedstawiono dwoje dzieci, u
których zaobserwowano pojawienie siê anizokorii bez towarzysz¹cych uchwytnych
objawów w badaniu podmiotowym i przedmiotowym.
Opis przypadków
Przypadek nr 1.
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Chory lat 15 zosta³ przyjêty do Oddzia³u Pediatrycznego z powodu anizokorii. Z wywiadu wynika³o, ¿e kilkanacie godzin wczeniej ch³opiec zg³osi³ rodzicom zaburzenie widzenia. W tym samym czasie opiekunowie
zauwa¿yli u dziecka asymetriê renic.
Podczas badania podmiotowego zarówno pacjent
jak i rodzice negowali wczeniejsze wystêpowanie anizokorii oraz urazu. Zaprzeczali równie¿ stosowaniu leków czy innych rodków farmakologicznych mog¹cych
wyjaniæ przyczynê ww. stanu.
Przy przyjêciu do szpitala ch³opiec by³ przytomny,
zorientowany co do miejsca i czasu, bez objawów psychozy, dobrze wspó³pracuj¹cy podczas badania, wydolny kr¹¿eniowo i oddechowo.
W badaniu okulistycznym ruchomoæ i ustawienie
ga³ek ocznych by³y prawid³owe. W lampie szczelinowej
prawa renica by³a wyranie szersza od lewej, okr¹g³a,
bez reakcji na wiat³o. Nie stwierdzono cech urazu oka.
W badaniu dna oka, komory przedniej oraz têczówki nie
stwierdzono odchyleñ od normy. Reakcja konsensualna
w oku lewym by³a prawid³owa. Cinienie wewn¹trzga³kowe obu oczu okaza³o siê prawid³owe. Anizokoria by³a
bardziej widoczna w jasnych pomieszczeniach.
W badaniu neurologicznym nie stwierdzono objawów ogniskowego uszkodzenia orodkowego uk³adu
nerwowego, a w badaniu TK g³owy z kontrastem nie
uwidoczniono patologii w obrêbie orodkowego uk³adu
nerwowego.
W podstawowych badaniach biochemicznych (m.in.:
morfologia, OB, CRP, Na, K, glukoza) nie stwierdzono
wiêkszych odchyleñ od normy.
W kolejnych dniach hospitalizacji zauwa¿ono stopniowe ustêpowanie asymetrii renic.
Podczas kolejnego badania podmiotowego okaza³o siê, ¿e ch³opiec przypomnia³ sobie, i¿ bawi³ siê kroplami do oczu, które znajdowa³y siê w domu. W trakcie
manipulacji butelk¹ obla³ sobie p³ynem palce po czym
potar³ nimi oko.
Poproszona o zidentyfikowanie kropli matka okreli³a je jako Atropinum sulfuricum 1%. Po ok. piêciu dniach
od czasu kontaktu z atropin¹ asymetrycznoæ renic ust¹pi³a ca³kowicie.

We presented two cases of anisocoria involved with accidental intoxication of mydiatrics. Both patient were
in good health condition and did not
have any anomalies in ophtalmological
and neurological examinations. An
asymmetry of papilla receded spontaneously. Anisocoria was not the symptom of any systemic illness.

Przypadek nr 2.

Trzyletnia dziewczynka zosta³a przyjêta do Oddzia³u
Pediatrycznego kilka godzin po tym jak matka zauwa¿y³a u niej asymetriê renic.
Podczas badania podmiotowego rodzice dziecka
negowali wczeniejsze wystêpowanie asymetrycznoci
renic i urazu. Zaprzeczali tak¿e stosowaniu leków czy
innych rodków farmakologicznych mog¹cych wyjaniæ
przyczynê anizokorii.
W badaniu przedmiotowym dziewczynka by³a przytomna, kr¹¿eniowo i oddechowo wydolna. Kontakt s³owno - logiczny oraz orientacja w czasie i przestrzeni by³a
odpowiednia do wieku metrykalnego dziecka.
W badaniu okulistycznym ruchomoæ i ustawienie
ga³ek ocznych by³y prawid³owe. W lampie szczelinowej
prawa renica by³a wyranie szersza od lewej, okr¹g³a,
bez reakcji na wiat³o. Nie stwierdzono cech urazu oka.
W badaniu dna oka, komory przedniej oraz têczówki nie
stwierdzono odchyleñ od normy. Cinienie wewn¹trzga³kowe oka prawego jak i lewego okaza³o siê prawid³owe.
Reakcja konsensualna w oku lewym by³a prawid³owa.
Anizokoria by³a bardziej widoczna w jasnych pomieszczeniach.
W badaniu neurologicznym nie stwierdzono objawów ogniskowego uszkodzenia orodkowego uk³adu
nerwowego.
W podstawowych badaniach biochemicznych (m.in.:
morfologia, OB, CRP, Na, K, glukoza) nie stwierdzono
wiêkszych odchyleñ od normy.
Z wywiadu zebranego po raz kolejny od matki okaza³o siê, ¿e dziewczynka, przez kilka godzin przed stwierdzeniem nierównoci renic, bawi³a siê sama w ogrodzie s¹siadów. Nie uda³o siê ustaliæ jakie roliny znajdowa³y siê na terenie ogrodu. Objawy anizokorii uleg³y samoistnej remisji w drugiej dobie leczenia.

Omówienie
Anizokoria jest powa¿nym objawem klinicznym mog¹cym wiadczyæ o uszkodzeniu centralnego uk³adu nerwowego, pora¿eniu III nerwu czaszkowego, zespole Adiego (ZA), toksycznym wp³ywie leków lub innych rodków farmakologicznych (1-5).
rednica renic jest wynikiem stanu równowagi, który zale¿y od przeciwstawnego
dzia³ania wspó³czulnego i przywspó³czulnego autonomicznego uk³adu nerwowego.
Pobudzenie ga³êzi wspó³czulnej i/lub hamowanie/uszkodzenie przywspó³czulnej powoduje rozszerzenie renic, podczas gdy ak553

Tabela I
Przy³ó¿kowa ocena przyczyn anizokorii.
Bedside assessment of anisocoria.
Test

Zespó³ Adiego

Pora¿enie nerw u III

Farm akologiczna przy czy na poszerzenia
renic

Strukturalne
uszkodzenie OUN

Reakcja rozszerzonej
renicy na w iat³o

Brak

Brak

Brak

Brak

Badanie akom odacji

Reakcja praw id³ow a

Reakcja niepraw id³ow a

Reakcja niepraw id³ow a

Reakcja
niepraw id³ow a

0,1% pilokarpina

Zw ê¿enie poszerzonej renicy

Brak reakcji

Brak reakcji

Brak reakcji

1% pilokarpina

Zw ê¿enie poszerzonej renicy

Zw ê¿enie poszerzonej renicy

Brak reakcji*
M o¿liw e zw ê¿enie poszerzonej renicy

Brak reakcji/
Zw ê¿enie
poszerzonej
renicy

Uw agi

- Doty czy zw y kle kobiet
- W 15% przy p. m o¿e by æ obustronny
- Wy stêpuje zjaw isko odw róconej anizokorii
- Reakcja na 0,1% pilokarpinê m o¿e nie
w y st¹piæ w przy padku ostrego ZA

- Czêsto w spó³istniej¹ inne
zaburzenia n. III
- Czêsto w spó³istnieje
opadanie pow ieki

-*Wy nik badania m o¿e by æ trudny
do przew idzenia z pow odu braku
m iarodajny ch dany ch na tem at
iloci i si³y dzia³aj¹cego rodka

- Wspó³istnienie
inny ch objaw ów
ogniskow ego
uszkodzenia
orodkow ego
uk³adu nerw ow ego

tywacja ramienia przywspó³czulnego i/lub
hamowanie/uszkodzenie wspó³czulnego
skutkuje ich zwê¿eniem (1-5).
W toksykologii klinicznej stosunkowo
czêsto obserwuje siê, nawet znacznego
stopnia, symetryczne poszerzenie b¹d
zwê¿enie renic. Znacznie rzadziej dochodzi do sytuacji, w której jednym z objawów
ostrej intoksykacji jest ich asymetrycznoæ
[1-5].
Pomimo tego, ¿e w obu obserwowanych
przez nas przypadkach objawom anizokorii
nie towarzyszy³y inne patologiczne objawy
okulistyczne czy neurologiczne, to zgodnie
z pogl¹dami propagowanymi tak¿e przez
innych autorów, przeprowadzono szerok¹
diagnostykê kliniczn¹ [1-5].
Ogniskowe uszkodzenie orodkowego
uk³adu nerwowego wykluczono za pomoc¹
badania neurologicznego, a tak¿e TK g³owy z kontrastem, które wykonano u starszego pacjenta. U m³odszego dziecka objawy
anizokorii uleg³y ca³kowitej regresji jeszcze
przed terminem wykonania badania tomokomputerowego.
Diagnostyka w kierunku zespo³u Adiego objê³a wykluczenie urazowej przyczyny
tego schorzenia, natomiast badania w kierunku ewentualnej nowotworowej lub wirusowej etiologii tego zespo³u nie zosta³y
ukoñczone z powodu samoistnego ust¹pienia objawów. Warto przy tej okazji przypomnieæ o czêsto pomijanym badaniu jakim
jest ocena akomodacji. W przypadku zespo³u Adiego badanie to jest zazwyczaj prawid³owe. W trakcie oceny akomodacji mo¿na
równie¿ zaobserwowaæ tzw. "odwrotn¹ anizokoriê" (1-5). Objaw ten polega na zwê¿eniu patologicznie szerokiej renicy w czasie patrzenia na blisko ustawiony przedmiot
(prawid³owa reakcja akomodacji), a nastêpnie wolniejszym ni¿ w renicy zdrowiej jej
rozszerzeniu (renica oka chorego jest
przez krótki okres wê¿sza od renicy oka
zdrowego).
Kolejnym prostym do wykonania, badaniem pomagaj¹cym w ró¿nicowaniu przyczyn anizokorii jest test z pilokarpin¹. W
przypadku uszkodzenia zwoju rzêskowego
i nadwra¿liwoci spowodowanej odnerwieniem miêni renicy, jak ma to miejsce w
ZA, ju¿ 0,1% stê¿enie pilokarpiny powodu-
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je jej zwê¿enie. Objaw ten nie wystêpuje w
przypadku uszkodzenia nerwu III oraz poszerzenia renicy spowodowanego czynnikami farmakologicznymi [2,4].
Uzupe³nieniem powy¿szej próby jest test
z 1% pilokarpin¹. W jej trakcie zwê¿eniu ulega zarówno renica bêd¹ca skutkiem ZA jak
i uszkodzenia n. III. Nie dochodzi do zwê¿enia, renicy, której rozszerzenie spowodowane zosta³o przyczynami farmakologicznymi. Warto jednak podkreliæ, ¿e w ostatnim przypadku, z powodu braku dok³adnych
danych na temat iloci i si³y dzia³ania ksenobiotyku, nigdy nie mo¿na mieæ stuprocentowej pewnoci, ¿e pilokarpina nie spowoduje jednak zwê¿enia poszerzonej z przyczyn farmakologicznych renicy [2,4].
Podstawowe dane na temat opisanych
prób przedstawiono w tabeli I.
W obserwowanych przez nas przypadkach podstawowe znaczenie dla w³aciwej
diagnostyki "ostrej" anizokorii mia³o przede
wszystkim badanie podmiotowe. Zwracaj¹
na to uwagê tak¿e inni badacze, którzy podkrelaj¹, ¿e w razie nag³ej asymetrycznoci
renic, nie zwi¹zanej z uchwytnymi objawami klinicznymi, badania obrazowe nie musz¹ byæ wykonywane w pierwszej kolejnoci, szczególnie w sytuacji, gdy utrudni to i/
lub opóni prowadzenie dalszej diagnostyki
medycznej metodami dostêpnymi w miejscu
przyjêcia [1-5].
O ile w pierwszym przypadku etiologia
schorzenia zosta³a wyjaniona przypadkowym wprowadzeniem atropiny do prawego
worka spojówkowego, o tyle w drugim brak
jest pewnych dowodów przyczyny anizokorii. Andreola i wsp., Macchiaiolo i wsp. oraz
Van der Donck i wsp. proponuj¹ by w tego
typu przypadkach zebraæ dok³adany wywiad
podmiotowy, ze szczególnym uwzglêdnieniem kontaktu pacjenta z rolinami zawieraj¹cymi zwi¹zki tropanowe [1,2,4]. Z przypadków opisanych przez autorów wynika,
¿e ekspozycja na tego typu ksenobiotyki,
szczególnie wród dzieci, jest niezwykle
czêsta i jednoczenie bagatelizowana przez
udzielaj¹cych wywiady rodziców [1,2,4].
Na terenie naszego kraju najczêciej
dochodzi do ekspozycji na Bieluñ dziêdzierzawa (Datura stramonium), którego piêkne kwiaty, jak równie¿ owoce mog¹ byæ nie-
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zwykle atrakcyjne dla ma³ych pacjentów.
Wed³ug autorów prac w³anie kontakty z t¹
rolin¹ powodowa³y odwracaln¹ niesymetrycznoæ renic u m³odych pacjentów. Innymi rolinami wystêpuj¹cymi na terenie
Polski, które mog¹ spowodowaæ podobne
objawy to Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa
belladonna) oraz Lulek czarny (Hyoscyamus
niger).
W obserwowanych przez nas przypadkach charakterystyczny jest równie¿ czas
ustêpowania objawów anizokorii. W przypadku atropiny w kroplach rozszerzenie renic uleg³o samoistnej remisji po ok. 5. dniach
(objawy mog¹ utrzymywaæ siê do ok. 14 dni),
natomiast przy podejrzeniu kontaminacji D. stramonium ju¿ w drugiej dobie leczenia [1-5].
Warto zwróciæ tak¿e uwagê na fakt, ¿e
zmiany spowodowane przypadkowym wprowadzeniem ksenobiotyku do worka spojówkowego pacjentów znajduj¹ siê zwykle po
tej samej stronie co jego dominuj¹ca rêka.
Wnioski
1. Diagnostyka anizokorii jest trudna i
wymaga przeprowadzenia szczegó³owego
badania podmiotowego oraz szeregu badañ
dodatkowych.
2. W ka¿dym tego typu przypadku nale¿y wykluczyæ ewentualne toksykologiczne
przyczyny nagle pojawiaj¹cej siê niesymetrycznoci renic.
3. U chorych z anizokori¹, prawid³owym
stanem wiadomoci oraz bez wspó³istniej¹cych zaburzeñ neurologicznych i okulistycznych prawdopodobieñstwo strukturalnych zmian orodkowego uk³adu nerwowego jest najczêciej niewielkie.
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