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Słowa kluczowe
Homeostaza, neowaskularyzacja naczyniówkowa, ranibi-
zumab (Lucentis), pasma naczyniaste, naczyniowy czynnik 
wzrostu śródbłonka.

Streszczenie
Pasma naczyniaste (angioid streaks – AS) są pęknięcia-

mi i rozstępami w warstwie kolagenowej lub elastycznej, pa-
tologicznie pogrubionej, kruchej i uwapnionej błony Brucha. 
Oftalmoskopowo widoczne jako poszarpane, wąskie linie, głę-
boko umiejscowione w siatkówce. Neowaskularyzacja naczy-
niówkowa (CNV) jest główną przyczyną utraty centralnego 
widzenia u pacjentów z AS. To powikłanie było obserwowane 
u ponad 70% pacjentów z AS.

Celem pracy jest przedstawienie pacjentki leczonej do-
szklistkowymi iniekcjami leku ranibizumab (Lucentis), z po-
wodu jednostronnej poddołkowej neowaskularyzacji naczy-
niówkowej związanej z pasmami naczyniastymi. Pacjentka 
była skierowana do Kliniki z powodu obniżenia ostrości wzro-
ku w oku prawym. Pacjentce podano dwukrotnie doszklistko-
wo 0,5 mg ranibizumabu. Rezultaty leczenia były oceniane 
za pomocą: badania najlepszej skorygowanej ostrości wzroku 
(BCVA), testu Amslera, barwnej fotografii dna oka i angio-
grafii fluoresceinowej (FA), optycznej koherentnej tomografii 
(OCT).

W ciągu czterech tygodni po pierwszej iniekcji doszklist-
kowej, u pacjentki w oku prawym nastąpiła poprawa najlep-
szej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) z 0,6 do 0,9. Na 
wizycie kontrolnej po dziesięciu tygodniach BCVA w oku 
prawym wynosiła 1,0; wykonano także drugą doszklistkową 
iniekcję 0,5 mg leku ranibizumab. Dziesięć tygodni po drugiej 
iniekcji doszklistkowej BCVA w oku prawym była 1,0. Nastą-
piło zmniejszenie zarówno obrzęku plamki, jak i zmniejszenie 
przecieku z CNV. Nie obserwowano żadnych powikłań zwią-
zanych z podaniem leku. W omawianym przypadku wyniki 
doszklistkowego podania leku ranibizumab wskazują, że jest 
on dobrze tolerowany, poprawia ostrość wzroku, zmniejsza 
obrzęk plamki i przeciek barwnika w angiografii fluoresceino-
wej. Zastosowanie terapii anty-VEGF lekiem ranibizumab w 
leczeniu poddołkowej CNV w przebiegu pasm naczyniastych 
wymaga dalszych badań z analizą większej liczby chorych.
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Summary
Angioid streaks (AS) are breaks or dehiscences within the 

collagen or elastin laminae of abnormally thick, brittle, and 
calcified Bruch‘s membrane. Ophthalmoscopic findings are 
narrow, jagged lines, situated deep to the retina. Choroidal 
neovascularization (CNV) is the major cause of central vision 
loss associated with angioid streaks. It had been reported to 
occur in over 70% of patients with AS.

The aim of this study is to report a case of unilateral subfo-
veal choroidal neovascularization attributable to angioid stre-
aks treated with intravitreal injections of ranibizumab (Lucen-
tis). At Department of Ophthalmology, a patient symptomatic 
of decreased vision because of CNV attributable to angioid 
streaks in the right eye, was treated with two intravitreal ap-
plications of 0.5 mg ranibizumab. The outcome measures in-
cluded: best corrected visual acuity (BCVA), Amsler grid test, 
fundus photography and fluorescein angiography (FA), and 
optical coherence tomography (OCT).

Within four weeks after the first intravitreal injection, her 
BCVA in the right eye improved from 0.6 to 0.9. At the ten-we-
ek follow-up visit the BCVA in the right eye was 1.0, and the 
second intraocular injection of 0.5 mg ranibizumab was given. 
Ten weeks after the second intravitreal injection the BCVA in 
the right eye was 1.0. A decrease of macular oedema and a 
leakage of CNV were both seen. There were no side effects. 
Results suggest that intravitreal ranibizumab is well tolerated, 
improves vision, reduces macular oedema and fluorescein an-
giographic leakage. Ranibizumab anti-VEGF therapy should 
be investigated in a larger trial for subfoveal CNV due to an-
gioid streaks.
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