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Słowa kluczowe
Retinopatia Purtschera, zanik nerwu wzrokowego, dzie-
ci.

Streszczenie
Retinopatia Purtschera jest rzadką pourazową angio-

patią, obserwowaną zwykle u pacjentów po urazie głowy 
lub klatki piersiowej. Główną przyczyną są mikrozatory 
przedwłośniczkowych tętniczek siatkówkowych. Na jej 
rozwój mogą mieć wpływ również inne czynniki uszka-
dzające naczynia krwionośne, np. gwałtowny wzrost ci-
śnienia żylnego. Do najczęściej obserwowanych zmian 
(występujących zwykle obustronnie) należą wysięki 
miękkie („kłębki waty”) i krwotoki przedsiatkówkowe. 
Rokowanie co do widzenia jest trudne do przewidzenia.

U większości pacjentów następuje poprawa funkcji 
wzrokowych bez leczenia. U niektórych osób stosowa-
nie steroidów ogólnie może poprawić ostrość wzroku. 
Główne powikłania późne retinopatii Purtschera to zanik 
nerwu wzrokowego i atrofia nabłonka barwnikowego 
siatkówki. Jeśli objawy retinopatii są bardzo nasilone 
i utrzymują się przez dłuższy czas, ostrość wzroku może 
pozostać niska.

Przedstawiamy przypadek 14-letniego chłopca z jed-
nostronną retinopatią Purtschera. Chłopiec został przyję-
ty do Kliniki z powodu pogorszenia widzenia okiem le-
wym, które pojawiło się 9 dni po upadku z drzewa. Przy 
przyjęciu V.o.s. = l.p.p.o., na dnie OL stwierdzono typo-
we „kłębki waty” i krwotoki siatkówkowe. Mimo lecze-
nia steroidami nie uzyskano poprawy ostrości wzroku. 1 
rok po urazie stwierdzono zanik nerwu II w OL.
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Summary
Purtscher's retinopathy is a rare traumatic angiopa-

thy, most commonly seen in patients with a history of 
head and chest trauma. Embolic occlusion of the retinal 
pre-capillary arterioles is most likely the pathogenesis, 
although other factors (sudden elevation of the venous 
pressure) leading to blood-vessel damage may also con-
tribute. The most-prevalent bilateral retinal signs include 
ischemic infarcts (cotton-wool spots) and preretinal ha-
emorrhages. The prognosis for patients with decreased 
vision is unpredictable.

Without treatment, the majority of patients recover 
some of their visual function. Treatment with systemic 
steroids may improve visual outcome in some patients. 
The most common chronic signs were optic disc pallor 
and atrophy of the retinal pigment epithelium. If changes 
are intensive and long lasting, visual prognosis is poor.

We present a case of a 14-year-old boy with unilateral 
Purtscher’s retinopathy. This boy came to ophthalmology 
clinic with worsening visual acuity in the left eye, which 
appeared 9 days after falling of a tree. Full ophthalmolo-
gical examination showed Vos = counting fingers, presen-
ce of typical white cotton-wool spots and some haemor-
rhages. He was treated with systemic steroids, without 
improvement. 1 year after trauma optic nerve atrophy in 
the left eye was observed.

JeDnOStrOnnA retinOpAtiA urAzOwA purtScherA
u 14-letniegO chŁOpcA

purtScher’S retinOpAthy in A 14-yeAr-OlD BOy

Jednostronna retinopatia urazowa purtschera u 14-letniego chłopca – opis przypadku


