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POurazOwy Otwór w PLaMcE w Obrazach Oct  
– PrezenTacja PrzyPadKu

TrauMaTic Macular hole in ocT iMaGes  
– case rePorT
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Streszczenie
Technika obrazowania za pomocą optycznej ko-

herentnej tomografii, wykorzystująca promieniowanie  
z zakresu podczerwieni, umożliwia przyżyciowe obra-
zowanie warstw siatkówki. Uzyskane skany charakte- 
ryzują się wysoką rozdzielczością, a jednocześnie krót-
kim czasem akwizycji. Nieinwazyjność i szybkość  
przeprowadzanego badania powodują, że OCT stano-
wi jedno z pierwszych badań dodatkowych wykonywa- 
nych u pacjentów pediatrycznych.

W artykule zaprezentowano przypadek pourazo- 
wego otworu w plamce na podstawie trzymiesięcz-
nej obserwacji w Klinice Okulistyki Dziecięcej SUM.  
U szesnastoletniego pacjenta po tępym urazie gał-
ki ocznej stwierdzono obniżenie ostrości wzroku, cen-
tralny mroczek bezwzględny oraz niestabilność fiksacji,  
wynikające z powstania pourazowego otworu w plam-
ce. W trzymiesięcznej obserwacji, przeprowadzonej  
od grudnia 2011 do lutego 2012, doszło do samoistnej poprawy 
widzenia, związanej z zamknięciem się pourazowego otworu 
w plamce, co potwierdzono na podstawie badania optycznej 
koherentnej tomografii. Odstąpiono od planowanego zabiegu 
witrektomii, dziecko pozostaje pod stałą kontrolą okulisty- 
czną.

Zgodnie z dostępną literaturą, leczeniem z wy-
boru pourazowego otworu w plamce jest witrektomia  
z podaniem gazu. W małych otworach, poniżej  
0,1–0,2 średnicy tarczy nerwu wzrokowego, jak  
i w młodszym wieku istnieje szansa na samoistne  
zamknięcie się otworu w czasie do sześciu miesięcy  
od urazu; jednocześnie u pacjentów poniżej dziesią-
tego roku życia istotne jest ryzyko rozwoju niedowi- 
dzenia wraz z przedłużaniem czasu obserwacji.

Analiza dynamiki rozwoju pourazowego otwo-
ru w plamce ułatwia podjęcie decyzji co do czasu  
ewentualnej interwencji chirurgicznej.
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Summary
Optical coherence tomography (OCT) imaging  

using infrared radiation allows in vivo imaging of  
retinal layers. The scans are characterized by high reso-
lution and short time of acquisition. Non-invasiveness  
and high speed of the procedure make OCT one of  
the earliest additional tests performed in paediatric patients.

This paper presents a case of traumatic macu-
lar hole based on a three-month follow-up carried out in  
Children’s Ophthalmology Clinic at the Medical Uni- 
versity of Silesia. A sixteen-year-old patient post 
blunt eye trauma presented a decrease in visual acuity,  
absolute central scotoma and fixation instability res- 
ulting from the formation of a traumatic macular hole. In a 
three-month follow-up carried out between January 2011 
and February 2012 spontaneous vision recovery occurred in 
relation to traumatic macular hole closure, which was confir-
med on the basis of OCT. The scheduled vitrectomy was gi-
ven up and the child remains under ophthalmological super 
vision.

According to available sources, the treatment of 
choice for traumatic macular hole is vitrectomy with 
gas injection. With small holes, below 0.1−0.2 of  
optic disc diameter, and in younger patients, there is  
a chance of spontaneous hole closure within the  
period of six months from the trauma. The risk of am-
blyopia grows significantly within the time of pro-
longed follow-up in patients under ten years of-  
age.

Analysis of the dynamics of traumatic macular  
hole development facilitates the decision regar-
ding the appropriate time of a possible surgical inter- 
vention.
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