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Streszczenie 
Celem pracy było przedstawienie 3 przypadków  

z jednostronnym odwarstwieniem siatkówki w wy-
niku: urazu, urazu ze wstrząśnieniem siatkówki oraz  
w przebiegu zapalenia błony naczyniowej. Wszyscy  
trzej pacjenci – chłopcy – poddani byli w Klinice zabie-
gowi opasania twardówki gąbką silikonową z kriopek-
sją oraz punkcją diatermiczną z drenażem płynu pod-
siatkówkowego. U wszystkich przeprowadzono pełne 
badanie okulistyczne, diagnostykę ultrasonograficzną  
i ocenę plamki z użyciem OCT.

Badania kontrolne przeprowadzono 3 miesiące po 
zabiegu operacyjnym i w okresie 2 lat obserwacji. Uzy-
skane wyniki badania USG (projekcja A+B) potwierdzi-
ły przyłożenie odwarstwionej siatkówki u wszystkich 
pacjentów. Badanie OCT pozwoliło na szczegółową  
ocenę warstw siatkówki wykazującą obecność niewiel-
kich przestrzeni płynowych pod siatkówką neurosenso-
ryczną w obszarze plamki, co tłumaczy obniżoną ostrość 
wzroku badanych. Badanie to umożliwiło monitorowa- 
nie zmian w okresie obserwacji, ze szczególnym uwz- 
ględnieniem centralnej grubości siatkówki w tworzącym 
się otworze plamki.
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Summary
The aim of the study is to present three cases of uni-

lateral retinal detachment due to: trauma, trauma with 
concussion of the retina, and in the course of poste-
rior uveitis. All three patients (boys) underwent scleral  
buckling with the use of silicone sponge, cryopexy and 
diathermic puncture with subretinal liquid drainage.  
A complete ophthalmological examination was perfor-
med in all the patients along with an ultrasound examina-
tion and macular evaluation by the use of OCT.

A follow-up examination was performed 3 mon-
ths within a 2-year observation period. The ultraso-
und examination results (A + B projections) confirmed  
reattachment of the detached retina in all the patients. 
OCT examination allowed a detailed assessment of the 
retinal layers, revealing the presence of small liquid-fil-
led spaces under the neurosensory retina in the macular 
area, which explains the lowered visual acuity of the  
patients. The examination enabled a monitoring of chan-
ges in the observation period, particularly of the central 
retinal thickness in the newly-formed macular hole.

Obraz plamki w optycznej koherentnej tomografii (Oct) w odwarstwieniu siatkówki... – opis przypadku


