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KLasyfiKacja chOrób pOgranicza  
szklistkowo-plamkowego w oparciu  
o optyczną koherentną tomografię

optical coherence tomography (oct)-based  
classification of diseases of the vitreomacular  

interface

Słowa kluczowe
Przyleganie     szklistkowo-plamkowe,     trakcja 
szklistkowo-plamkowa,    pełnościenny    otwór 
w   plamce, tylne    odłączenie    ciała    szklistego, 
okryplazmina

Streszczenie 
Klasyfikacja chorób pogranicza szklistkowo-plam- 

kowego według International Vitreomacular Trac- 
tion    Study    (IVTS)    Group    została    zaproponowana  
w    2013    roku.    Założeniem    projektu    było    opraco- 
wanie systemu klasyfikacji, opartego na optycznej 
koherentnej tomografii (optical coherence tomogra- 
phy − OCT), następujących chorób: przylegania szklist-
kowo-plamkowego (vitreomacular adhesion − VMA), 
trakcji szklistkowo-plamkowych (vitreomacular trac- 
tion − VMT) oraz pełnościennych otworów w plam- 
ce   (full-thickness   macular   hole   −   FTMH). 

VMA charakteryzuje się okołodołkowym odłącze- 
niem    ciała    szklistego    z    pozostającym    przylega- 
niem szklistkowo-plamkowym, bez naruszenia pra-
widłowej    morfologii    dołka.    Natomiast    VMT    jest 
rozpoznawana    przy    nieprawidłowym    tylnym    odłą-
czeniu ciała szklistego, powikłanym zaburzeniami 
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Summary
The International Vitreomacular Traction Study  

Group (IVTS Group) classification of diseases of  
the vitreomacular interface was proposed in 2013.  
The aim of the project was to develop an optical  
coherence tomography (OCT)-based classification sys- 
tem for the following diseases: vitreomacular ad-
hesion (VMA), vitreomacular traction (VMT), and  
full-thickness  macular  hole  (FTMH).

VMA is characterized by perifoveal vitreous  
separation with remaining vitreomacular attachment,  
without distortion of the foveal morphologic fea- 
tures.VMT, on the other hand, is diagnosed with  
anomalous posterior vitreous detachment, complic- 
ated by foveal anatomic changes. VMA and VMT  
can be subclassified as focal (≤1500 µm) or broad 
(>1500µm) and isolated or concurrent with macu- 
lar diseases. FTMH is a foveal defect with inter- 
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anatomicznymi dołka. VMA i VMT można podzie-
lić na ogniskowe (≤ 1500 µm) i szerokie (> 1500 µm) 
oraz izolowane i współistniejące z chorobami plam- 
ki. FTMH to uszkodzenie dołka z przerwaniem cią- 
głości wszystkich warstw siatkówki. Wyróżnia się  
FTMH pierwotne, zapoczątkowane przez VMT oraz  
wtórne spowodowane przez urazy lub inne schorze- 
nia towarzyszące (m.in.: krótkowzroczność osiową,  
teleangiektazje    plamkowe).    Ze    względu    na    roz-
miar wyodrębniono otwory małe (≤  250 µm), śred- 
nie (> 250 µm i ≤ 400 µm) oraz duże (> 400 µm).  
Ocenie  podlega  również  brak  lub  obecność  VMT. 

W zależności od objawów i stopnia zaawansowa- 
nia zaburzeń szklistkowo-plamkowych zalecana jest  
obserwacja, enzymatyczna witreoliza lub leczenie  
chirurgiczne. W bezobjawowym VMA/VMT wskaza- 
na jest obserwacja. U tzw. objawowych chorych  
z ogniskową VMT (również z FTMH ≤400 µm)  
można zastosować witreolizę enzymatyczną. Niepowo-
dzenie witreolizy enzymatycznej, zaawansowane sta- 
dium VMT/FTMH oraz obecność błony nasiatków- 
kowej stanowią wskazanie do leczenia chirurgiczne- 
go  –  pars  plana  witrektomii. 

System klasyfikacji chorób pogranicza szklistko- 
wo-plamkowego według IVTS Group stanowi uży- 
teczne narzędzie, wykorzystywane w codziennej pra- 
ktyce  lekarza  okulisty  oraz  w  badaniach  naukowych.

ruption of all retinal layers. Primary FTMH initi- 
ated by VMT and secondary FTMH caused by inju- 
ries or other accompanying disorders (incl. axial  
myopia, macular telangiectasia) are distinguished. With 
regard to the size, holes have been subclassified into  
small (≤ 250 µm), medium (>250 µm and ≤ 400 µm)  
and large (>400 µm). The absence or presence of 
VMT  is  also  assessed.

The treatment options for vitreomacular disorders 
include observation, enzymatic vitreolysis or surgery, 
depending on the symptoms and stage. Observation  
is recommended in asymptomatic VMA/VMT. En- 
zymatic vitreolysis can be applied in symptomatic  
patients with focal VMT (also with FTMH ≤ 400 µm). 
Failure of enzymatic vitreolysis, an advanced stage  
of VMT/FTMH and the presence of epiretinal mem- 
brane are indications for surgical treatment – pars  
plana  vitrectomy.

The IVTS Group classification system for dis- 
eases of the vitreomacular interface is a useful tool  
used in the daily practice of an ophthalmologist and  
in  scientific  research.
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