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KOMBINACJA WYSOKIEJ JEDNOSTRONNEJ  
KRÓTKOWZROCZNOŚCI, WŁÓKIEN RDZENNYCH  

ORAZ NIEDOWIDZENIA

COMBINATION OF UNILATERAL HIGH MYOPIA, 
 MYELINATED NERVE FIBRES  

AND AMBLYOPIA

Słowa kluczowe
Włókna rdzenne, wysoka krótkowzroczność, niedowi-
dzenie.

Streszczenie
O przetrwałych włóknach rdzennych mówimy wów- 

czas, gdy mielina występuje do przodu od blaszki  
sitowej. U większości osób włókna rdzenne nie mają 
znaczenia klinicznego i nie wpływają na ostrość 
wzroku w zajętym oku – zwykle znajduje się je  
przypadkowo u osób bez objawów klinicznych. Jed-
nak rzadko występująca kombinacja włókien rdzen-
nych i wysokiej krótkowzroczności prowadzi zwykle  
do rozwoju głębokiego niedowidzenia. Zastosowanie 
leczenia w postaci zasłaniania drugiego oka na ogół  
nie  przynosi  dobrych  efektów  u  tych  pacjentów.

Trzech pacjentów z kombinacją jednostronnej wy- 
sokiej krótkowzroczności, włókien rdzennych i obni-
żonej ostrości wzroku było badanych przez autorkę  
w czasie ostatnich 5 lat. W literaturze można zna- 
leźć tylko pojedyncze opisy podobnych pacjentów  
i większość z nich przedstawia niekorzystne wyni-
ki leczenia niedowidzenia. W podsumowaniu autorka  
zwraca uwagę na fakt, że kombinacja jednostronnej  
wysokiej krótkowzroczności oraz włókien rdzennych 
reprezentuje specjalny zespół kliniczny, który zwy- 
kle łączy się z głębokim niedowidzeniem. Ten klinicz-
ny zespół należy odróżnić od jednostronnej krótko- 
wzroczności z niedowidzeniem oraz od obecności 
włókien rdzennych bez krótkowzroczności i niedo- 
widzenia. Niedowidzenie u tych pacjentów wyda-
je się bardzo oporne na leczenie. Nie można wyklu- 
czyć, że zaburzenia strukturalne w plamce są odpo- 
wiedzialne za obniżoną ostrość wzroku u tych pac- 
jentów.
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Summary
Persistent myelinated nerve fibres occur when  

myelin is found anterior to the cribrum. In the majori-
ty of people myelinated nerve fibres are of no clinical  
significance and do not influence the visual acuity of 
the involved eye; in people without clinical symptoms 
they are usually found by chance. However, a rare  
combination of myelinated nerve fibres and high 
myopia usually leads to development of deep am-
blyopia. Generally, covering the other eye as a form 
of treatment does not produce good effects in those  
patients.

Three patients with the combination of unilate-
ral high myopia, myelinated nerve fibres and reduced 
visual acuity have been examined by the author for  
the last 5 years. Only individual reports of similar 
patients can be found in the literature and most of  
them present unfavourable results of amblyopia tre-
atment. In the conclusion the author points out that  
the rare combination of unilateral high myopia and 
myelinated nerve fibres represents a unique clinical  
syndrome usually associated with deep amblyopia. It 
should be differentiated from unilateral myopia with 
amblyopia and from the presence of myelinated ne-
rve fibres without myopia or amblyopia. Amblyopia  
seems extremely resistant to treatment in those pa-
tients. Structural abnormalities within the fovea might  
be responsible  for  reduced  visual  acuity  in  those  
patients.

Kombinacja wysokiej jednostronnej krótkowzroczności, włókien rdzennych oraz niedowidzenia – praca poglądowa


