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Słowa kluczowe
Spektralna optyczna koherentna tomografia (SOCT),  
niedowidzenie, nadwzroczność, dzieci, grubość siat- 
kówki.

Streszczenie
Wstęp: Niedowidzenie to upośledzenie ostrości wzro-

ku pozbawione widocznych anomalii anatomicznych. 
Nowoczesne metody obrazowania, takie jak koherent-
na tomografia optyczna, pozwalają na precyzyjną oce-
nę poszczególnych warstw siatkówki w nieosiągalnym 
dotychczas zakresie. W naszej pracy podjęliśmy próbę 
zobrazowania struktury siatkówki w celu określenia jej 
proporcji anatomicznych u dzieci z niedowidzeniem 
nadwzrocznym, w porównaniu ze zdrową siatkówką.

Pacjenci i metody: Ocenie poddano wyniki badań 
SOCT wykonane w grupie 29 pacjentów w wieku śred- 
nio 9,1 lat, z niedowidzeniem nadwzrocznym oraz róż-
nowzrocznością. Pomiarów dokonywano w obszarze  
dołeczka oraz w pęczku nerwowo-siatkówkowym na 
granicy plamki (w odległości 1,5 mm od dołeczka)  
z oceną wybranych warstw siatkówki (warstwa włókien 
nerwowych, warstwa nabłonka barwnikowego i wars- 
twa pośrednia). Wyniki porównywano z wynikami u- 
zyskanymi podczas badania oczu zdrowych.

Wyniki: Porównując wyniki uzyskane w gru-
pie badanej i grupie kontrolnej można zauważyć 
pewne różnice grubości siatkówki w zakresie po-
szczególnych warstw. Grubość siatkówki po zsumo-
waniu wszystkich warstw w obszarze dołeczka wyno-
siła 216,8 µm w oczach z niedowidzeniem i 216,5 µm 
w zdrowych oczach. Odpowiednio, grubość mierzona  
w pęczku nerwowo-siatkówkowym wynosiła 347,12 µm 
i 346,9 µm. Analiza tych wyników nie potwierdziła  
jednak ich znamienności statystycznej.

Wnioski: Analiza grubości siatkówki po podziale na 
poszczególne warstwy anatomiczne dostarcza nowych 
informacji dotyczących zmian w oczach z niedowidze-
niem. Wyniki te wymagają jednak dalszych obserwacji.
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Summary
Background: Amblyopia is an impairment of visu-

al acuity without perceptible anatomical abnormalities. 
Modern methods of imaging, like Ophthalmic Coherent 
Tomography, enable precise assessment of individual re-
tinal layers to an extent which was previously impossible. 
The study attempts to represent retinal structure to assess 
its anatomical proportions in children with hypermetro-
pic amblyopia, as compared with a healthy retina.

Patients and methods: SOCT tests, performed in  
a group of 29 children aged 9.1 on average with hyper- 
metropic amblyopia and anisometropia, were assessed. 
The measurements were taken in the area of the central 
fovea and the fasciculus neuroretinalis at the macular 
edge (1.5 mm away from the central fovea); selected  
retinal layers were assessed (the nerve fibre layer, pig-
mented epithelium layer and intermediary layer). Results 
were compared with results obtained in a healthy eye 
test.

Results: Comparison of the results obtained in the 
study group and the control group shows certain diffe-
rences in the thickness of retina within each layer. The  
retinal thickness in all of the anatomical layers the fovea 
was 216.8 µm in amblyopic eyes and 216.5 µm in heal-
thy eyes. Thickness measured in fasciculus neuroretina-
lis was 347.12 µm and 346.9 µm, respectively. However, 
the analysis of these results did not confirm their statisti-
cal significance.

Conclusions: Analysis of retinal thickness after the 
split into individual anatomical layers provides some 
new information about lesions in amblyopic eyes. Howe-
ver, these results require further observation.

AnOMALie siAtkówkOwe w Optycznej kOherentnej 
tOMOgrAfii kOMputerOwej u dzieci z niedOwidzenieM 

nAdwzrOcznyM 

retinAL AbnOrMALity in chiLdren with hyperMetrOpic 
AMbLyOpiA in OpticAL cOherent tOMOgrAphy

dr n. med. witold korzekwa1

prof. nzw. dr hab. n. med. piotr korzekwa2

1Klinika KOMED w Częstochowie
kierownik: dr n. med. Anna Korzekwa

2Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej 
Akademia Jana Długosza w Częstochowie

kierownik: prof. nzw. dr hab. Jacek Filipecki

Anomalie siatkówkowe w optycznej koherentnej tomografii komputerowej ...  – praca oryginalna


