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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena parametrów prze-

pływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki u dzieci 
i młodzieży.

Materiały i metody: Analizą objęto 56 oczu u 40 
dzieci (20 dziewczynek i 20 chłopców) w wieku od 5–17 
lat. Wyniki porównano z grupą 32 dorosłych (64 oczy – 
17 kobiet i 15 mężczyzn) w wieku od 18 do 50 lat. Bada-
nia przeprowadzono przy pomocy aparatu DRG Retina 
Doppler firmy Tomey, z zastosowaniem sondy o często-
tliwości 10 MHz. Oceniano prędkość skurczową (Vmax), 
rozkurczową (Vmin), średnią (Vśr), współczynnik opo-
rowy Poursellota (RI) i współczynnik pulsacji Goslinga 
(PI) oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP).

Wyniki: W badanej grupie Vmax wynosiła 10,75 
cm/s, Vmin – 3,67 cm/s, Vśr – 7,21 cm/s, indeks RI – 
0,67, a indeks PI – 1,07. Wartość ciśnienia wewnątrzgał-
kowego mieściła się w normie i wynosiła średnio 16,27 
mmHg. Analiza statystyczna wykazała znamiennie wyż-
sze wartości Vmax (11,5 vs. 9,7 cm/s) i Vśr (7,7 vs. 6,5 
cm/s) u dziewczynek. Analiza korelacji nie wykazała 
zależności pomiędzy średnimi wartościami parametrów 
przepływu krwi a ciśnieniem wewnątrzgałkowym w ca-
łej grupie. Jedynie w grupie chłopców stwierdzono poje-
dynczą dodatnią korelację indeksu RI i wartości ciśnie-
nia wewnątrzgałkowego. Porównanie średnich wartości 
parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siat-
kówki w grupie dzieci i dorosłych wykazało znamiennie 
wyższe wartości Vmax, Vmin, Vśr u dorosłych.

Wnioski:
Średnie wartości parametrów Vmax i Vśr są wyższe 1. 
u dziewczynek.
Średnie wartości Vmax, Vmin i Vśr są wyższe u do-2. 
rosłych.
Obserwowana zależność indeksu RI i ciśnienia we-3. 
wnątrzgałkowego u chłopców wymaga dalszych ba-
dań.
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Summary
Background: The aim of the study was assessment 

of the blood flow parameters in central retinal artery in 
children and youth.

Materials and methods: 56 eyes of 40 children (20 
girls and 20 boys), 5 to 17 years old were analyzed in 
the study. The results were compared with a group of 32 
adults (64 eyes – 17 women and 15 men, 18 to 50 years 
old). The systolic velocity (Vmax), diastolic velocity 
(Vmin), pulsatility index (PI) and resistivity index (RI) 
of the central retinal artery were measured by DRG Reti-
na Doppler (Tomey).

Results: In the examined group Vmax = 10.75 cm/s, 
Vmin = 3.67 cm/s, Vmean = 7.21 cm/s, RI = 0.67 and 
PI = 1.07. The mean value of intraocular pressure (IOP) 
was 16.27 mmHg. The systolic and mean blood flow ve-
locities in girls were higher than in boys (Vmax = 11.5 
vs. 9.7 cm/s, Vmean = 7.7 vs. 6.5 cm/s). The differences 
were statistically significant. As a result of blood flow pa-
rameters comparison in children and adults statistically 
significant differences in the systolic, diastolic and mean 
velocities were found. No statistically significant correla-
tions of blood flow parameters and IOP were found with 
the exception of single positive correlation of RI and IOP 
in the boys’ group.

Conclusions:
Average Vmax and Vmean are higher in girls than 1. 
in boys.
Average Vmax, Vmin and Vmean are higher in 2. 
adults.
The single positive correlation of RI and IOP in the 3. 
boys’ group requires further investigation.
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