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304 Łagodne rodzinne plamki siatkówki – opis przypadku

Słowa kluczowe
Łagodne rodzinne plamki siatkówki, dno białoplamiste, zapa-
lenie siatkówki kropkowate bielejące, nyktalopia, elektroreti-
nogram, dehydrogenaza 11-cis-retinolu, dzieci.

Streszczenie
Zespoły plamkowe siatkówki, określane tak ze względu 

na specyfikę obrazu oftalmoskopowego dna oka, stanowią 
niejednorodną grupę dystrofii siatkówki, wśród których naj-
częściej opisywanymi w literaturze są: zapalenie siatkówki 
kropkowate bielejące (retinitis punctata albescens – RPA), ła-
godne rodzinne plamki siatkówki (benign familial fleck retina – 
BFFR), dno białoplamiste (fundus albipunctatus – FA). Są one 
dziedziczone autosomalnie recesywnie, rzadko dominująco, i 
związane są z mutacjami genów biorących udział w metaboli-
zmie witaminy A. Najczęściej opisywane w literaturze geny to 
RDH5 i RLBP1. Ze względu na rzadkość występowania i nie-
specyficzne objawy kliniczne ta grupa dystrofii często powo-
duje trudności diagnostyczne.

17-letni chłopiec zgłosił się na konsultacje z powodu epizo-
du obuocznego zaniewidzenia, trwającego około 10 minut. Ba-
danie biomikroskopowe odcinka przedniego było prawidłowe. 
Badanie dna oka wykazało zaburzenia siatkówki. Obwodowo 
od arkad naczyniowych występowały, nieregularnych kształ-
tów i rozmiarów plamki barwy kremowożółtej, obustronnie 
symetryczne, dochodzące do dalekiego obwodu siatkówki.

Przeprowadzono badania dodatkowe: elektroretinografię 
klasyczną i multifokalną, wzrokowe potencjały wywołane 
typu Pattern, statyczne i kinetyczne pole widzenia, angiogra-
fię fluoresceinową. U pacjenta rozpoznano łagodne rodzinne 
plamki siatkówki, jednak wyniki badań dodatkowych nie były 
jednoznaczne dla tego typu dystrofii.

Do diagnostyki różnicowej zespołów plamkowych nie-
zbędne są badania elektrofizjologiczne siatkówki. Progresja 
zmian i zmienność obrazu klinicznego mogą być warunko-
wane przez mutacje genów opisywanych w dystrofiach typu 
dno białoplamiste i zapalenie siatkówki kropkowate bielejące. 
Dlatego w przypadku łagodnych rodzinnych plamek siatkówki 
wskazane jest poszerzenie diagnostyki o badania genetyczne i 
dalsza obserwacja, w celu stwierdzenia czy łagodne rodzinne 
plamki siatkówki mogą być traktowane jako początkowe sta-
dium dna białoplamistego lub zapalenia siatkówki kropkowa-
tego bielejącego.
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Summary
Flecked retina syndromes is a form heterogenous group of 

retinal dystrophies. Retinitis punctata albescens (RPA), benign 
familial fleck retina (BFFR) and fundus albipunctatus (FA) are 
members of this group most frequently described in literature. 
Inherited in an autosomal recessive or an autosomal dominant 
pattern, these conditions result from mutations of genes invo-
lved in vitamin A metabolism.

A 17-year-old male patient was examined following a sin-
gle episode of transient bilateral visual loss. Result of the slit-
lamp examination of the anterior segments was normal. Fundo-
scopic examination revealed a retinal abnormality in the form 
of multiple, irregularly-shaped yellow-white fleck lesions of 
the retinal pigment epithelium bilaterally, extending to the far 
periphery but sparing the macular region.

Additional examinations carried out included electrore-
tinography, VER pattern, dilated fundus examination, visual 
fields and fluorescein angiography. The patient was diagnosed 
with benign familial fleck retina, however results from these 
additional examinations were equivocal for this type of dys-
trophic disorder.

Electrophysiological examination of the retina is crucial 
for accurate diagnosis of flecked retina syndromes. Progres-
sion of lesions and clinical picture variability may be influen-
ced by gene mutations described in fundus albipunctatus and 
retinitis punctata albescens-related dystrophy, therefore in ca-
ses of benign familial fleck retina it is advisable to expand the 
diagnostic work-up to include molecular genetic testing and 
continued follow-up of patients, in order to determine whether 
benign familial fleck retina should be treated as an early stage 
fundus albipunctatus or retinitis punctata albescens.
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