
Magazyn Lekarza Okulisty 4 (3) 2010

126 Pourazowy krwotok podsiatkówkowy w plamce, strategia leczenia – opis przypadku

Słowa kluczowe
Krwotok podsiatkówkowy, tępy uraz oka, tkankowy ak-
tywator plazminogenu, tPA, gaz SF6.

Streszczenie
Tępe urazy gałki ocznej, ze względu na swą specy-

fikę, mogą powodować uszkodzenia narządu wzroku 
o różnorakim charakterze. Krwotoki siatkówkowe w ob-
szarze centralnego widzenia, a więc obszarze plamko-
wym, zagrażają nieodwracalną utratą wzroku. Krwotok 
podsiatkówkowy, gdy pojawia się w plamce, świadczyć 
może o neowaskularyzacji podsiatkówkowej, urazie, 
gwałtownym manewrze Valsalvy, a niekiedy, choć rzad-
ko, ma charakter idiopatyczny.

Oftalmoskopowo krwotok ten widoczny jest jako 
plamisty, czerwony obszar, leżący poniżej naczyń krwio-
nośnych siatkówki. Siatkówka zwykle zostaje uniesiona 
przez krew. Jeśli patologia ta dotyczy pola plamkowego, 
ostrość wzroku może być znacznie obniżona. W chwili 
obecnej nie ma jednoznacznie wyznaczonego standardu 
postępowania w przypadku krwotoków podsiatkówko-
wych o różnej etiologii i czasie trwania.

W Klinice Okulistyki Akademii Medycznej we Wro-
cławiu postępowaniem z wyboru w przypadku krwotoku 
podsiatkówkowego, nie przekraczającego łuków naczy-
niowych, jest doszklistkowe podanie rekombinowane-
go, tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) wraz 
z gazem SF6. Zastosowanie rtPA powoduje upłynnienie 
krwotoku, poprzez przekształcenie plazminogenu w pla-
zminę. Jednoczesne podanie gazu powoduje pneuma-
tyczne przesunięcie wynaczynionej krwi z obszaru plam-
kowego, prowadząc do poprawy widzenia centralnego.

Przedstawiamy opis przypadku 39-letniego pacjen-
ta, który zgłosił się do Kliniki Okulistycznej w trybie 
ostrodyżurowym z powodu tępego urazu gałki ocznej 
lewej. Badanie dna oka, OCT oraz USG jednoznacznie 
potwierdziły krwotok w plamce. Celem pracy jest uka-
zanie skuteczności działania doszklistkowej iniekcji rtPA 
i gazu i jej wpływu na szybką poprawę widzenia u opisy-
wanego pacjenta.
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Summary
The eyeball blunt trauma, because of its specificity, 

may cause damage to the eye with various aspects. Reti-
nal hemorrhages in the area of central vision, and thus in 
the macula area, threaten with irretrievable loss of vision. 
When the subretinal hemorrhage appears in the macula, 
it can be a consequence of subretinal neovascularization, 
trauma, a sudden Valsalv manoeuvre, and sometimes, 
though rarely, it is idiopathic.

In the ophthalmoscopy the hemorrhage is visible as 
a spotted red area, lying below the retinal blood vessels. 
If this pathology concerns the macula, the acuity of vi-
sion can be significantly reduced. At the moment there is 
no precise standard of conduct prescribed for subretinal 
hemorrhage of various etiology and duration.

In the Department of Ophthalmology at the Medical 
University in Wroclaw, in case of a subretinal hemorrha-
ge not cutting across the vascular arches, the procedure is 
an intravitreal injection of recombinant tissue plasmino-
gen activator (rtPA) with SF6 gas. The use of rtPA causes 
hemorrhage reorganization by convertion of the plasmi-
nogen into plasmin. At the same time application of the 
gas causes pneumatic transfer of extravasated blood from 
the macular area, leading to improvement of central vi-
sion.

We report the case of a 39-year-old patient who came 
to the Department of Ophthalmology during emergen-
cy service due to blunt trauma of the left eye. Fundus 
examination, OCT and USG clearly confirmed macular 
hemorrhage. The aim of this study is to show the rapid 
improvement of the vision after intravitreal injection of 
rtPA and gas SF6 in the described patient.
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