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Słowa kluczowe
Odwarstwienie siatkówki, dzieci, opierścienienie twar-
dówki.

Streszczenie 
Wstęp: W dobie chirurgii witreoretinalnej zabie-

gi zewnątrzgałkowe stają się coraz mniej popularne  
i kontrowersyjne. W leczeniu pierwotnego odwarstwie-
nia siatkówki należy tę procedurę rozważyć, zwłaszcza  
gdy dotyczy dzieci i młodzieży.

Celem pracy jest analiza wyników leczenia opera- 
cyjnego odwarstwienia siatkówki metodą opierścienie-
nia równoleżnikowego twardówki (scleral buckling)  
z użyciem gąbki silikonowej, u dzieci i młodzieży  
operowanych w Klinice Okulistyki Dziecięcej Śląs- 
kiego UM w Katowicach w latach 2007–2009.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 13 dzieci 
(14 oczu), u których wykonano zabieg opierścienienia  
twardówki z powodu pierwotnego odwarstwienia siat-
kówki. Badaną grupę stanowiło 10 chłopców i 3 dziew-
czynki w wieku od 4 do 17 lat. Okres obserwacji wy- 
nosił od 9 do 38 miesięcy. Przyczyny odwarstwienia  
siatkówki to: uraz tępy (8 oczu), krótkowzroczność  
(4 oczy, w tym 1 po przebytej retinopatii wcześniaków), 
przebyte zapalenie błony naczyniowej (1 oko), przyczy-
na nieznana (1 oko). W pracy oceniano ostrość wzro- 
ku do dali oraz stan siatkówki przed zabiegiem opera- 
cyjnym i po okresie obserwacji.

Wyniki: Ostrość wzroku przed zabiegiem wynosi- 
ła od 0,001 do 1,0 (śr. 0,20), a po okresie obserwacji  
od 0,02 do 1,0 (śr. 0,36); p = 0,005. W 11 oczach (78,6%) 
siatkówka pozostała przyłożona przez cały okres obser-
wacji. W 3 oczach (21,4%) z powodu powtórnego od-
warstwienia siatkówki wykonano witrektomię uzysku- 
jąc przyłożenie siatkówki.

Wnioski: Zabieg opierścienienia twardówki w przy-
padku pierwotnego odwarstwienia siatkówki u dzieci  
i młodzieży pozwala na uzyskanie anatomicznej i funk-
cjonalnej poprawy w operowanych oczach.
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Summary
Background: Nowadays, in the era of vitreoretinal 

surgery, extrabulbar procedures have become controver-
sial, and less popular. Such procedures should be con-
sidered in the treatment of primary retinal detachment, 
especially in the case of young people and children.

The aim of this study is to analyze the results of  
operative treatment of retinal detachment in younger pa-
tients with equatorial scleral buckling, performed at the 
Medical University of Silesia in Katowice in 2007-2009 
with the use of silicone sponge.

Patients and methods: The study encompassed 13 
children (14 eyes) treated with scleral buckling due to 
primary retinal detachment. The study group consisted of 
10 boys and 3 girls aged 4-17. The follow-up period was 
from 9 to 38 months. The causes of retinal detachment 
included: blunt injury (8 eyes), myopia (4 eyes, inclu-
ding 1 eye post retinopathy of prematurity), past uveitis 
(1 eye), cause unknown (1 eye).

The study evaluated visual acuity in relation to far-
ther objects and the condition of the retina before the 
operation and after the follow-up period.

Results: Visual acuity before the procedure was  
from 0.001 to 1.0 (mean 0.20) and after the follow-up 
period from 0.02 to 1.0 (mean 0.36) p = 0.005.

In 11 eyes (78.6%) the retina stayed attached during 
the whole follow-up period. In 3 eyes (21.4%), due to 
recurrent retinal detachment, vitrectomy was performed 
and reattachment was achieved.

Conclusions: Scleral buckling surgery in primary  
retinal detachment in young people and children ena- 
bles anatomical and functional improvement in the ope-
rated eyes.
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