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Summary
Aim: The aim of our study was retrospective determi-

nation of clinical characteristics of patients with primary 
retinal detachment (r.d.) repaired by scleral buckling in 
Department of Ophthalmology in Bialystok between the 
years 1995 and 2004. 

Methods: Studied group comprised 413 patients 
(205 men and 208 women) at the age from 18 to 90 
years (56.0±16.4) operated for primary retinal detach-
ment. All patients were operated on with traditional epi-
scleral buckling procedures. The following factors were 
analysed: age, sex, place of life, kind of job, local risk 
factors, size of detachment, types and location of the re-
tinal breaks, pre- and postoperative visual acuity, anato-
mical and functional results of the surgery. Categorical 
variables were analyzed using the chi-square test and 
t-student test.

Results: Highly significant risk factors for develop-
ment of r.d. were high myopia and physical work. Trau-
ma was less significantly related to the condition. There 
was no significant relationship between r.d. and sex., 
place of life, side of affected eye. In more than half pa-
tients (50.6%), retinal detachment occupied 2 quadrants. 
In 75% of cases single breaks were recognized. The 
most common of breaks were u-tears (37.6%) and linear 
tears (23.4%). The most frequent location of the retinal 
breaks was the upper temporal quadrant (57.2%). Com-
plete reattachment of the retina was achieved in 83.0% 
after one or two surgical procedures. Visual acuity has 
improved in 55.7% of our patients, in 34.1% it was at 
the same range and in 10.2% vision decreased about 2–4 
lines of Snellen chart. 

Conclusions:   
1. High myopia is the most common risk factor for reti-

nal detachment.
2. The risk of occurrence of the retinal detachment 

grows with the age of patients.
3. During the 10 years of observation, we observed that, 
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Słowa kluczowe
Odwarstwienie siatkówki, czynniki ryzyka.

Streszczenie
Cel: Retrospektywna, kliniczna charakterystyka pa-

cjentów z pierwotnym odwarstwieniem siatkówki, leczo-
nych metodą zewnątrztwardówkową w Klinice Okulisty-
ki AM w Białymstoku w latach 1995–2004.

Metody: Analizowana grupa składała się z 413 pa-
cjentów (205 mężczyzn i 208 kobiet) w wieku od 18 do 
90 lat (51,4±18,5 lat), operowanych z powodu pierwot-
nego odwarstwienia siatkówki (o.s.) w Klinice Okulistyki 
AM w Białymstoku w latach 1995–2004. We wszystkich 
przypadkach w leczeniu wykorzystane były tradycyjne 
techniki chirurgii zewnątrztwardówkowej. Analizowa-
no następujące czynniki: płeć i wiek pacjentów, miejsce 
zamieszkania, charakter wykonywanej pracy, miejscowe 
czynniki ryzyka, rozległość odwarstwienia, rodzaj i lo-
kalizację otworów, przed- i pooperacyjną ostrość wzro-
ku, a także anatomiczny i czynnościowy wynik opera-
cji. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej za 
pomocą testów: t-studenta oraz chi2, przyjmując poziom 
istotności wyników dla p<0,05. 

Wyniki: Za czynniki najbardziej predysponujące do 
o.s. uznano wysoką krótkowzroczność oraz pracę fizycz-
ną. Uraz odgrywał mniejszą rolę. Nie wykazano istot-
nych statystycznie zależności miedzy o.s. a płcią, miej-
scem zamieszkania czy stroną, po której doszło do o.s. 
U więcej, niż połowy pacjentów (50,6%), odwarstwie-
nie siatkówki w chwili przyjęcia do kliniki obejmowało  
2 kwadranty (209 osób, 50,6%). W 75% przypadków 
rozpoznano otwory pojedyncze, wśród których przewa-
żały podkowiaste (37,6%) i linijne przedarcia (23,4%). 
Najczęstszą lokalizacją przedarcia był kwadrant skro-
niowy górny (57,2%). Całkowite przyłożenie siatkówki 
uzyskano w 83,0% po jednym lub po dwóch zabiegach 
chirurgicznych. Poprawę ostrości wzroku stwierdzono 
u 55,7% pacjentów (230 osób), zaś u 34,1% (141 osób) 
widzenie pozostało bez zmian, u 10,2% (42 badanych) 
odnotowano pogorszenie ostrości widzenia o 2–4 rzędy 
na tablicy Snellena do dali. 

Czynniki ryzyka i efekty operacyjnego leczenia pierwotnego odwarstwienia siatkówki – praca oryginalna


