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211Hipoplazja dołka w obrazie SOCT w przebiegu wrodzonej rodzinnej beztęczówkowości – opis przypadku
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Streszczenie
Celem pracy jest prezentacja trzech przypadków nie-

dorozwoju dołka związanego z beztęczówkowością i oce-
na przydatności spektralnej optycznej koherentnej tomo-
grafii (SOCT) w rozpoznawaniu tej nieprawidłowości.

Wrodzona beztęczówkowość to rzadkie, obustronne 
schorzenie związane z nieprawidłowym rozwojem neu-
roektodermy, a jego przyczyną jest mutacja w obrębie 
genu PAX6. W większości przypadków beztęczówko-
wość współistnieje z innymi okulistycznymi manifesta-
cjami, takimi jak: zaćma, jaskra, zmiany rogówkowe, 
niedorozwój nerwu wzrokowego czy niedorozwój dołka.

Prezentacja dotyczy trzech pacjentów z wrodzo-
ną beztęczówkowością: młodego mężczyzny oraz jego 
dwóch synów. Wszyscy oni charakteryzują się brakiem 
lub prawie całkowitym brakiem tęczówki, obecnością za-
ćmy (w chwili obecnej lub w przeszłości) oraz brakiem 
centralnego refleksu z plamki. W obrazie SOCT plamki 
obserwujemy brak fizjologicznego zagłębienia oraz obec-
ność warstw wewnętrznych siatkówki w dołku, co upo-
dabnia siatkówkę centralną do siatkówki pozadołkowej. 
Jest to obraz charakterystyczny dla niedorozwoju dołka.

Spektralna optyczna koherentna tomografia pozwala 
na szczegółową ocenę budowy warstwowej dołka oraz 
jego okolicy i jest metodą, która może być przydatna 
w ocenie przyczyn osłabienia ostrości wzroku w przy-
padku beztęczówkowości.
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Summary
The aim of this article is to present three cases of fo-

veal hypoplasia related to aniridia, and to evaluate the 
usefulness of Spectral Optical Coherence Tomography 
(SOCT) in its diagnosis. 

Congenital aniridia is a rare bilateral condition rela-
ted to an abnormal development of neural ectoderm cau-
sed by a mutation within the PAX6 gene. In most cases 
aniridia occurs with other ophthalmologic manifestations 
such as: cataracts, glaucoma, corneal changes, optic ne-
rve hypoplasia, and foveal hypoplasia.

The presentation concerns three patients with con-
genital aniridia: a young man and his two sons. All of 
them exhibit a total or near-total aniridia, present or past 
cataracts and a lack of foveal reflex. The SOCT image 
of the macula revealed an absence of the physiological 
foveal depression and a presence of inner retinal layers 
in the fovea, which makes the central retina similar to 
the extrafoveal retina. Such an image is characteristic of 
foveal hypoplasia.

Spectral Optical Coherence Tomography enables 
a detailed evaluation of the layered foveal anatomy and 
its area. This method can be useful in the evaluation of 
causes of the reduction of visual acuity in aniridia.
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