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Streszczenie
Zmętnienia ciała szklistego mogą być widoczne  

przez pacjentów jako ruchome cienie o nieregularnej 
strukturze. Ciężkość zgłaszanych objawów zależy od 
wielkości i gęstości mętów, odległości od siatkówki  
i osi widzenia, szerokości źrenicy, poziomu niepokoju 
pacjenta. Zwykle objawy bardziej niepokoją młodych 
pacjentów.

Omawianą metodą leczenia zmętnień jest witreoli‑ 
za laserowa. Jest to metoda bezpieczna, bezbolesna, nie‑
inwazyjna, ambulatoryjna. Powoduje ona laserowo‑pla‑
zmowe odparowania, obkurczenia, przemieszczenia lub 
ścieńczenia gęstej, niepigmentowanej tkanki zmętnień.

Wskazaniem do zabiegu są zmętnienia ciała szklis‑ 
tego utrzymujące się powyżej 2 miesięcy, w odległości 
co najmniej 3 mm od siatkówki, towarzyszące często 
odłączeniu ciała szklistego. Przeciwwskazaniami do 
zabiegu są: rozpływ bielejący, stany zapalne ciała szklis‑ 
tego, odwarstwienie siatkówki, obwodowe zmętnienia 
poza zasięgiem lasera, jaskra, stan po witrektomii.

Do najczęstszych powikłań zalicza się: powierz‑ 
chowną punktową keratopatię, wzrost ciśnienia wew‑ 
nątrzgałkowego, zaćmę pourazową, krwotoki naczy‑ 
niówki lub siatkówki, odwarstwienie siatkówki. Sku‑
teczność witreolizy według różnych autorów wynosi 
60–95%.

W trakcie jednego zabiegu witreolizy wykonuje się 
zwykle 100 aplikacji w izolowanym zmętnieniu lub  
200–600 aplikacji w licznych zmętnieniach laserem 
Nd:YAG o mocy 5–10 mJ. Zabieg jest często powtarza‑
ny. Konieczne są płaskie soczewki pozwalające na og‑ 
niskowanie promienia lasera w ciele szklistym.

Według autora, witreoliza jest leczeniem indywidu‑
alnym, dynamicznym, wymagającym dużego zaangażo‑
wania, cierpliwości i wprawy w wykonywaniu laserote‑
rapii.
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Summary
Patients usually see vitreous floaters as moving  

shadows of irregular structure. The severity of repor‑ 
ted symptoms depends on the size and density of floa‑ 
ters, distance from the retina and optical axis, the  
width of the pupil and the anxiety level of the patient. 
Typically, younger patients are more concerned about  
the symptoms.

The method under discussion is laser vitreolysis.  
It is a safe, painless and non‑invasive ambulatory me‑
thod. It causes plasma‑laser vaporisation, shrinkage, and 
relocation or a significant thinning of the non‑pigmen‑ 
ted floater tissue.

Indications for the procedure include vitreous floa‑ 
ters present for more than 2 months, located at least  
3 mm from the retina, often accompanied by a detach‑
ment of the vitreous body. Contraindications include: 
asteroid hialosis, inflammation of the vitreous, retinal 
detachment, peripheral opacification, glaucoma, and  
status post vitrectomy.

The most common complications include: dot‑and‑
blot surface keratopathy, elevated intraocular pressure, 
post‑traumatic cataract, choroidal or retinal hemorrhage, 
and retinal detachment. According to various authors,  
the effectiveness of vitreolysis ranges from 60 to  
90%.

During one procedure of vitreolysis, usually 100  
applications in an isolated floater or 200–600 applica‑ 
tions in numerous floaters are performed with the use  
of the 5–10 mJ Nd:YAG laser. The procedure is often 
repeated. Flat lenses enabling focus of the laser beam  
in the vitreous body are necessary.

According to the author, vitreolysis is an individu‑
al, dynamic method which requires strong commitment,  
patience and skill in the operation of laser therapy.
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