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Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia od-

warstwień siatkówki na przykładzie 22-letniej pacjentki 
z obustronnym odwarstwieniem siatkówki w przebiegu 
wysokiej krótkowzroczności, u której na podstawie ob-
razu klinicznego rozpoznano zespół Sticklera.

Zespół Sticklera to genetycznie uwarunkowane, dzie-
dziczne schorzenie, polegające na zaburzeniu produkcji 
kolagenu. Obok objawów okulistycznych, takich jak wy-
soka krótkowzroczność i skłonność do odwarstwienia 
siatkówki, pojawiają się zmiany twarzowo-czaszkowe 
i stawowe. Opisywana pacjentka zgłosiła się do tutej-
szego oddziału okulistycznego z powodu pogorszenia 
widzenia w prawym oku. Stwierdzono: w oku prawym 
– odwarstwienie siatkówki otworopochodne, obejmujące 
trzy kwadranty oraz w oku lewym – otworopochodne 
odwarstwienie siatkówki na ograniczonej powierzchni, 
obwodowo dołem.

Zastosowano leczenie operacyjne – opasanie gałki 
ocznej prawej oraz fotokoagulację laserem argonowym 
siatkówki oka lewego. Uzyskano przyłożenie siatkówki 
w oku prawym oraz zahamowano rozprzestrzenianie się 
odwarstwienia siatkówki w oku lewym. Obecnie, po bli-
sko 2-letniej obserwacji można wnioskować, że opasa-
nie gałki ocznej oraz fotokoagulacja laserowa siatkówki 
mogą być skutecznymi metodami leczenia odwarstwień 
siatkówki w wybranych przypadkach.
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Summary
The aim of the study was to present methods of reti-

nal detachment treatment using a case of 22-year-old wo-
man with bilateral retinal detachment and high myopia 
who was suspected of Stickler syndrome.

Stickler syndrome is a group of genetic, hereditary 
disorders affecting connective tissues, specifically colla-
gen. This syndrome is characterized by facial abnorma-
lities, hearing loss, ocular problems and joint problems. 
A 22-year-old woman was enrolled to our ward because 
of worsening vision in the right eye. Established diagno-
sis: rhegmatogenous retinal detachment spreading over 
three quadrants of the right fundus and rhegmatogenous 
retinal detachment in inferior part of the left fundus. Per-
formed treatment: right eye – scleral buckling procedu-
re; left eye – argon laser photocoagulation of peripheral 
retina.

After the treatment retinal reatachment in the right 
eye was achieved and progression of retinal detachment 
in the left eye was stopped.

Scleral buckling and laser argon photocoagulation 
are successful treatment of retinal detachment in some 
cases.
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