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Ocena grubOści SiatKówKi w Optycznej KOherentnej 
tOMOgraFii u dzieci z wySOKą KrótKOwzrOcznOścią

evaluatiOn OF retinal thicKneSS uSing Optical 
cOherence tOMOgraphy in children with high MyOpia

Słowa kluczowe
Wysoka krótkowzroczność, optyczna koherentna tomo-
grafia, dzieci.

Streszczenie
Wstęp: Wysoka krótkowzroczność jest schorze-

niem stanowiącym poważny problem kliniczny, ponie-
waż ma postępujący charakter, a zmiany degeneracyjne 
w jej przebiegu mogą być przyczyną znacznego osła-
bienia ostrości wzroku. W pracy oceniano obraz plamki 
w optycznej koherentnej tomografii (OCT) u dzieci z wy-
soką krótkowzrocznością.

Materiały i metody: Badaniem objęto 29 dzieci (58 
oczu) w wieku od 5 do 17 lat (średnia 11,2 lat) – gru-
pa I z krótkowzrocznością od –6 do –15,5 D (średnia 

–9,8 D). Ostrość wzroku wynosiła od 0,1 do 1,0 (średnia 
0,58). Grupę II – kontrolną stanowiło 26 dzieci (52 oczu) 
w wieku od 7 do 16 lat (średnia 10,3 lat) z refrakcją od 
+0,25 do +3 D (średnia +2,3 D), ostrością wzroku 1,0. 
Oceniano zależność grubości siatkówki w obrębie dołka 
od refrakcji, ostrości wzroku i wieku, przy założonym 
poziomie istotności α = 0,05. Badanie wykonano według 
protokołu Macular Thickness Map, Scan Length 6,0 mm, 
aparatem firmy Zeiss – Stratus OCT 3. 

Wyniki: W grupie I grubość siatkówki w plamce 
wynosiła od 155 do 229 µm (średnia 192 µm). Współ-
czynnik korelacji grubości siatkówki w obrębie dołka do 
refrakcji wynosił 0,25 (p = 0,11). W grupie II grubość 
siatkówki w plamce wynosiła od 169 do 230 µm (śred-
nia 193 µm). Współczynnik korelacji grubości siatkówki 
w obrębie dołka do refrakcji wynosił –0,07 (p = 0,81).

Wnioski: Nie stwierdzono istotnych statystycznie 
zależności grubości siatkówki w obrębie dołka od refrak-
cji, ostrości wzroku i wieku u dzieci z wysoką krótko-
wzrocznością i niewielkiego stopnia nadwzrocznością.
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Summary
Background: High myopia and its degenerative, pro-

gressive changes are considered to be a significant issue 
of the contemporary ophthalmology as they largely lead 
to visual impairment among children. The aim of the stu-
dy was to evaluate macula thickness in the optical cohe-
rence tomography (OCT) in children with high myopia.

Materials and methods: The study covered 29 chil-
dren (58 eyes) from 5 to 17 years old (average 11.2) with 
high myopia from –6 to –15.5 D (mean –9.8 D) and visu-
al acuity from 0.1 to 1.0 (mean 0.58). The control group 
consisted of 26 children from 7 to 16 years old (avera-
ge 10.3) with refraction from +0.25 to +3 D (mean +2.3 
D) and visual acuity 1.0. Central retinal thickness was 
examined in reference to refraction, visual acuity, anato-
mical axial eyeball length and age at the assumed signi-
ficance level α = 0.05. The images were obtained using 
OCT Zeiss Stratus 3 according to the Macular Thickness 
Map protocol with Scan Length 6.0 mm.

Results: In the examined group central retinal 
thickness ranged from 155 to 229 µm (average 192 µm). 
Correlation coefficient between central retinal thickness 
and refraction was 0.25 (p = 0.11). Central retinal thickness 
in the control group ranged from 169 to 230 µm (mean 
193 µm) whereas correlation coefficient between central 
retinal thickness and refraction was –0.07 (p = 0.81).

Conclusions: There is no statistically significant 
correlation between central retinal thickness and refraction, 
visual acuity, anatomical axial eyeball length and age in 
children with high myopia and low hyperopia.
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