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Dwa PrzyPaDKi rEtinOPatii PurtSchEra

twO caSES Of PurtSchEr’S rEtinOPathy

Słowa kluczowe
Retinopatia Purtschera, retinopatia Purtscheropodobna, 
uraz,  ostre  zapalenie  trzustki,  sterydoterapia.

Streszczenie
Retinopatia Purtschera została pierwszy raz opi-

sana w 1910 r. przez Otmara Purtschera. Występować  
ona może pod dwiema postaciami: klasyczną, zwią-
zaną z urazem głowy lub klatki piersiowej oraz jako  
retinopatia Purtscheropodobna, która może być wy-
wołana, np. ostrym zapaleniem trzustki. Za przyczynę  
obu postaci uważa się rozsianą mikroembolizację na-
czyń siatkówki i naczyniówki przez różny materiał  
zatorowy.

Charakterystyczne objawy to duże ogniska waty, 
krwotoki i obrzęk siatkówki, zlokalizowane najczę-
ściej w tylnym biegunie oka, wokół tarczy n. II. Mo- 
że wystąpić obrzęk tarczy n. II. W trakcie występowa-
nia zmian siatkówkowych, ostrość wzroku jest zredu-
kowana, występują ubytki w polu widzenia, a w angio- 
grafii fluoresceinowej obszary braku przepływu. Re-
tinopatia Purtschera występuje zwykle w obu oczach, 
rzadziej w jednym. Rokowanie co do poprawy wi-
dzenia jest niepewne ze względu na często rozwija- 
jący się zanik nerwu wzrokowego. Ze względu na  
różnorodność przyczyn należy traktować tę choro- 
bę  jako  schorzenie  interdyscyplinarne.

Celem pracy jest przedstawienie dwóch przypad-
ków klinicznych z diagnozą: retinopatia Purtsche-
ra (PR) oraz retinopatia Purtscheropodobna (PIR).  
W przypadku pierwszego pacjenta rozpoznaliśmy kla-
syczną postać PR. Zmiany w narządzie wzroku wy- 
stąpiły bezpośrednio po urazie głowy i klatki pier-
siowej. Pacjent był dotychczas zdrowy, bez nałogów,  
bez odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Dru-
gi przypadek to pacjent z retinopatią Purtscheropo- 
dobną, nadużywający alkoholu, z ostrym zapaleniem 
trzustki. Pomimo różnej etiologii u obu pacjentów  
zastosowano w leczeniu sterydy oraz pentoksyfilinę.  
W obu przypadkach uzyskano poprawę ostrości wi- 
dzenia.
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Summary
Purtscher’s retinopathy was first described in 1910 

by Otmar Purtscher. It can take two forms: classic, as-
sociated with head or chest trauma, and Purtscher’s- 
like retinopathy which may be caused by acute pan- 
creatitis or other conditions. Both forms are associa-
ted with retinal and uveal vessel microembolisation  
caused  by  various  embolic  materials.

The characteristic symptoms include large fo- 
cal cotton spots, haemorrhages and retinal oedema  
usually localized in the posterior pole of the eye  
around the optic nerve head; oedema may also occur 
around the optic nerve head. Visual acuity becomes  
reduced with the occurrence of retinal lesions which 
accopany visual extinction; areas of non-perfusion  
are reported in fluorescein angiography. Purtscher’s  
retinopathy usually occurs in both eyes, rarely in 
one eye. Prognosis as to the improvement of vi- 
sion is uncertain due to common optic nerve atro- 
phy. Because of its multiple causes, the disease  
should  be  treated  as  a  multi-disciplinary  condition.

The aim of the study is to present two clinical  
cases with the following diagnoses: Purtscher’s re- 
tinopathy (PR) and Purtscher’s-like retinopathy (PIR).  
In the case of the first patient, we diagnosed the  
classic form of PR. The lesions in the organ of  
sight occurred directly after head and chest trauma. 
Before the trauma, the patient was healthy, free from  
addictions, with no deviations in laboratory results. 
The other case is a patient with Purtscher’s-like  
retinopathy, abusing alcohol, with acute pancreatitis. 
Despite differing aetiology, steroids and pentoxifylli-
ne were administered to both patients. In both cases  
improvement  of  vision  was  achieved.
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