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PLaMy ROtha jakO OkuListyczny OBjaW BakteRyjnegO  
zapalenia wsierdzia – opis przypadKu

ROth’s sPOts as an OPhthaLMOLOgicaL syMPtOM  
of bacterial endocarditis – case report

Słowa kluczowe
Plamy Rotha, ogniska waty, wybroczyny śródsiatkówko-
we, zapalenie wsierdzia, białaczka.

Streszczenie
Plamy Rotha to wybroczyny siatkówkowe z bia-

łym centrum, które są niespecyficznym objawem  
w wielu jednostkach chorobowych. Początkowo uwa- 
żane były za objaw patognomiczny podostrego bak-
teryjnego zapalenia wsierdzia, jednak wiele badań  
histologicznych i patogenetycznych potwierdziło mo- 
żliwość pojawienia się plam Rotha także w wielu in-
nych chorobach, takich jak: białaczka, incydenty nie- 
dokrwienne z podwyższonym ciśnieniem żylnym,  
patologie przebiegające z kruchością naczyń kapilar-
nych.

Opisano przypadek pacjenta w wieku 42 lat, z po- 
gorszeniem widzenia w obu oczach w przebiegu po-
dostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia. U pacjen- 
ta przeprowadzono pełne badanie okulistyczne.

Rozpoznano obecność plam Rotha w tylnym bie- 
gunie gałek obu oczu.

Plamy Rotha występują w wielu jednostkach cho-
robowych predysponujących do krwawienia z naczyń  
kapilarnych. Są morfologiczną manifestacją uszko- 
dzenia i procesów naprawczych naczyń włosowatych. 
Powinno się zdiagnozować podstawową przyczynę  
ich pojawienia poprzez dokładne badanie podmioto- 
we i przedmiotowe oraz badania laboratoryjne. Pla-
my Rotha zwykle nie powodują pogorszenia widzenia  
i ulegają rozkładowi po odpowiednim leczeniu choro- 
by zasadniczej.
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Summary
Roth’s spots are retinal extravasations with  

a white centre and the nonspecific symptoms of  
various diseases. Roth’s spots used to be known  
as pathognostic symptoms of subacute endocardi-
tis; however, multiple histological and pathogenic  
examinations confirmed the possible occurrence 
of Roth’s spots in many other diseases, i.e. leuke- 
mia, ischaemic incidents with raised venous pres-
sure and capillary vessel fragility in the course of  
other pathologies.

Presented is a case of a 42-year-old male pa-
tient with bilateral visual deterioration in the co-
urse of subacute endocarditis. A full ophthalmolo- 
gical examination was performed. 

Roth’s spots were diagnosed in the posterior seg- 
ment of each eye ball.

Roth’s spots occur in many diseases predispo- 
sing to bleeding from the capillary vessels and are  
a morphological manifestation of damage and the 
reconstructive processes in the capillaries. The ba-
sic cause of their occurrence should be diagnosed 
bya thorough interview and physical examination  
along with laboratory tests. Roth’s spots do not 
usually cause deterioration of vision and undergo  
decomposition after appropriate treatment of the  
underlying disease.
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