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Słowa kluczowe
Zakrzep żyły środkowej siatkówki, angiografia, ultraso-
nografia dopplerowska kolorowa.

Streszczenie
Zakrzep żyły środkowej siatkówki należy do grupy 

chorób naczyniowych oka. Zwykle dotyczy osób po 65 
roku życia, obciążonych przewlekłymi schorzeniami 
ogólnoustrojowymi takimi jak: nadciśnienie tętnicze, 
cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, hiperlipidemia, 
czy otyłość. Pacjent dotknięty tą chorobą zgłasza nagłe, 
bezbolesne, jednostronne, mniej lub bardziej głębokie 
obniżenie ostrości wzroku. Do jego typowych objawów 
w obrazie dna oka należą: obrzęk plamki, zatarcie granic 
tarczy nerwu wzrokowego, poszerzenie i krętość naczyń 
żylnych oraz krwotoki śródsiatkówkowe.

Przedstawiany przypadek opisuje rzadki przykład 
manifestacji tej patologii u 26-letniej pacjentki, u której 
nie stwierdzono typowych czynników etiologicznych. 
Występowanie tej choroby w grupie młodych dorosłych 
jest najczęściej wiązane z obecnością anomalii naczy-
niowych oraz chorób wpływających na czynność ukła-
du krzepnięcia. Wywiad rodzinny wskazywał obecność 
podobnego przypadku u bliskiej krewnej opisywanej pa-
cjentki, co może przemawiać za podłożem genetycznym 
tej choroby.
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Summary
Central retinal vein occlusion belongs to the eye ves-

sel diseases group. Usually it concerns middle-aged pa-
tients, with chronic systemic disorders such as: hyperten-
sion, diabetes, cardio-vascular diseases, hiperlipidemy, 
obesity. Patients complain of sudden, painless, unilateral, 
moderate to severe loss of vision acuity. Typical fundus 
picture symptoms are: macular oedema, swelling borders 
optic nerve disc, dilatation and tortuosity of retinal veins 
and intraretinal hemorrhages.

This case study describes rare manifestation of this 
pathology in a 26-year-old female patient with no typi-
cal risk factors. The incidence of similar cases in young 
adults group is most commonly associated with rare ves-
sel abnormalities or hemostasis-related disorders. Family 
report indicates presence of a similar case in close rela-
tive of given patient, which may indicate genetic field of 
this illness.
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