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ZmiaNy W WyBraNych parametrach komory prZedNiej 
gałki ocZNej W optycZNej kohereNtNej tomografii  

odciNka prZedNiego po uraZach tępych u dZieci  
W oBserWacji długotermiNoWej

chaNges iN selected parameters of aNterior chamBer 
of the eyeBall iN optical cohereNce tomography  

after BluNt trauma iN childreN  
uNder loNg-term oBservatioN

Słowa kluczowe
Optyczna koherentna tomografia, odcinek przedni,  
uraz oka, dzieci, uraz tępy, grubość rogówki, szero- 
kość  kąta,  głębokość  komory  przedniej.

Streszczenie
Wstęp: Urazy tępe gałki ocznej u dzieci stano-

wią duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. 
Do urazów najczęściej dochodzi w domu (25–44%),  
w czasie zabawy (32%) i podczas uprawiania spor- 
tów (12%). Urazy tępe oczu są częstsze niż prze-
nikające (80:20%), a ich odległymi powikłania-
mi mogą być, m.in.: jaskra, podwichnięcie soczew- 
ki, uszkodzenie struktur odcinka przedniego. Celem  
pracy była ocena odcinka przedniego gałki ocznej  
u dzieci po urazach tępych w optycznej koherentnej  
tomografii odcinka przedniego (AS-OCT) w obser- 
wacji długoterminowej.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 35 dzieci  
w wieku od 5 do 17 roku życia po urazie tępym gał-
ki ocznej. Grupę kontrolną stanowiło zdrowe oka  
badanego pacjenta. Do badań kontrolnych zgłosiło  
się 14 dzieci.

W pracy oceniano następujące parametry komo-
ry przedniej w optycznej koherentnej tomografii od-
cinka przedniego AS-OCT Visante: grubość rogówki  
w części centralnej, głębokość komory przedniej, sze-
rokość kąta przesączania od strony skroniowej i no- 
sowej.

Pierwsze badanie AS-OCT przeprowadzono mię- 
dzy 2 a 21 dobą od urazu, a badanie kontrolne  
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Summary
Background: Blunt trauma of the eyeball in chil- 

dren poses serious diagnostic and therapeutic pro-
blems; most often it occurs at home (25–44%), at 
play (32%) and when sporting (12%). Blunt trauma 
is more frequent than penetrating trauma (80:20%).  
Its delayed complications include glaucoma, luxation  
of the lens, damage to anterior segment structures,  
etc. The aim of the study was to assess the anterior  
segment by OCT in children under long-term obser- 
vation after blunt trauma.

Patients and methods: 35 children aged 5–17 who  
underwent blunt trauma of the eyeball were included 
in the study. The control group comprised of healthy  
eyes of the study patients. 14 children reported for  
follow-up.

The study assessed the following parameters of 
the anterior chamber by AS-OCT Visante: central  
corneal thickness, anterior chamber depth, filtration  
angle  width  in  the  nasal  and  temporal  quadrants.

The initial AS-OCT examination was performed  
between the 2nd and 21st day after trauma; the  
follow-up was performed between the 7th and 13th 
month  after  trauma.

Results: No statistically relevant difference was  
observed in anterior chamber depth, filtration angle  
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pomiędzy  7  a  13  miesiącem  od  urazu. 
Wyniki: Nie wykazano statystycznie istotnej róż-

nicy w głębokości komory przedniej, szerokości kąta  
przesączania w kwadrantach skroniowym i nosowym  
rogówki we wczesnym okresie po urazie i w okresie  
obserwacji  długoterminowej.

Wnioski: U dzieci we wczesnym okresie po  
urazie tępym występuje: pogłębienie komory przed-
niej i kąta przesączania w kwadrantach skroniowym  
i nosowym. Zmiany te w obserwacji długotermino- 
wej mają charakter stały. Uzyskane wyniki dotych-
czasowych badań uzasadniają celowość przeprowa- 
dzenia badania AS-OCT jako elementu rozszerzonej  
diagnostyki  w  przypadku  urazów  u  dzieci.

width in the nasal and temporal quadrants in  
the early period after trauma and during long-term  
observation.

Conclusions: Deepening of the anterior chamber  
and filtration angle in the nasal and temporal quad- 
rants occurs in the early period after trauma in chil- 
dren. Such changes are permanent in long-term ob-
servation. The results obtained suggest that AS-OCT  
examination should form part of extended diagno- 
stics  in  children’s  trauma.
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