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Streszczenie
Idiopatyczny otwór w plamce, czyli pełnościenny 

defekt wszystkich warstw siatkówki z pozostawieniem 
nieuszkodzonego nabłonka barwnikowego, obejmujący 
anatomiczny obszar dołka, należący do patologii szklist-
kowo-siatkówkowych, obserwowany jest najczęściej 
u osób w średnim i starszym wieku, częściej u kobiet.

Badacze wciąż nie są zgodni co do patogenezy, po-
stępowania i prognozy idiopatycznych otworów w plam-
ce. Rzadko obserwowany proces samozamknięcia pełno-
ściennych otworów w plamce również nie został w pełni 
wyjaśniony.

Poniżej przedstawiamy przypadek 68-letniej pacjent-
ki, u której doszło do samoistnego zamknięcia idiopa-
tycznego otworu w plamce w III stadium.

Początkowo ubytek warstw siatkówki w plamce 
był pełnościenny, o średnicy 360 µm. W kolejnym ba-
daniu okulistycznym po trzech miesiącach stwierdzono 
zamknięcie otworu oraz obecność jedynie cysty śród-
siatkówkowej w plamce, z jednoczesnym polepszeniem 
ostrości wzroku. Cały proces samoistnego zamykania się 
otworu w plamce został udokumentowany seryjnie wy-
konanymi badaniami optycznej koherentnej tomografii. 
Zgodnie z naszą wiedzą, w literaturze dostępnych jest 10 
prac, opisujących przypadki pacjentów, u których spon-
taniczne zamknięcie otworu w plamce udokumentowane 
zostało tomograficznie.
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Summary
Idiopathic macular hole, a full-thickness loss of all 

retinal layers, with underlying undamaged retinal pig-
ment epithelium occurring in the anatomical fovea is one 
of vitreo-retinal pathologies, observed most often among 
middle-aged and elderly patients, more often in women.

In literature, there are few theories trying to explain 
pathogenesis, therapy and prognosis in idiopathic macu-
lar hole. Seldom observed process of spontaneous reso-
lution of an idiopathic full-thickness macular hole also 
remains incomprehensible to the scientists.

We report a case of a spontaneous resolution of an 
idiopathic, stage III macular hole in 68-year-old female 
patient.

Initially the loss of retinal layers was full-thickness, 
with a diameter of 360 µm. During the following oph-
thalmological examination, three months later, the pa-
tient presented a closed macular hole, with an intraretinal 
cyst and significant improvement of visual acuity. The 
whole process of the spontaneous resolution of the macu-
lar hole has been documented by a serial optical coherent 
tomography examination. According to our knowledge, 
there are ten case studies available in literature, that re-
port spontaneous resolution of the macular hole docu-
mented by coherent tomography examination.

SamoiStne zamknięcie pełnościennego, idiopatycznego 
otworu w plamce w iii Stadium – opiS przypadku

SpontaneouS cloSure of full-thickneSS idiopathic 
Stage iii macular hole – a caSe Study

lek. med. tomasz młyńczak
dr n. med. Jolanta oficjalska

Ośrodek Okulistyki Klinicznej „Spektrum”
kierownik: prof. dr hab. n. med. Hanna Niżankowska

Samoistne zamknięcie pełnościennego, idiopatycznego otworu w plamce w iii stadium – opis przypadku – praca kazuistyczna


