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Rozwój nowych technologii diagnostycznych w okulistyce, do których należy optyczna koherentna 

tomografia (OCT) umożliwia poznanie  i zrozumienie wielu chorób tylnego bieguna gałki ocznej. 

Mowa tu o takich jednostkach chorobowych jak otwory plamki, choroby styku szklistkowo - 

plamkowego, jak również obrzęk siatkówki centralnej w przebiegu chorób o etiologii zapalnej, 

naczyniowej, zwyrodnieniowej i pourazowej. Obecnie OCT jest złotym standardem w różnicowaniu 

tych chorób. 

Na przestrzeni ostatnich lat udało się udoskonalić technikę obrazowania siatkówki centralnej oraz 

głębiej leżącej naczyniówki za pomocą swept - source OCT (SS-OCT). Badanie to umożliwia również 

poznanie zmian, jakie zachodzą w ciele szklistym, co ma znaczenie w zrozumieniu etiopatogenezy 

wielu chorób pogranicza szklistkowo - plamkowego. Na uwagę zasługuje fakt, że jakość otrzymanych 

obrazów przekroju siatkówki porównywalna jest niemal z badaniem histologicznym. 

Badanie OCT umożliwia potwierdzenie rozpoznania i monitorowanie otworów niepełnościennych 

plamki, wśród których wyróżniamy otwory warstwowe (LMH) i rzekome (MPH) plamki. Są to dwie 

odrębne jednostki chorobowe, choć niektórzy badacze twierdzą, że LMH i MPH mogą mieć wspólny 

początek i LMH może być poprzedzony MPH. 

W rozwoju idiopatycznych LMH zasadniczą rolę odgrywają rolę odgrywają: tylne odłączenie ciała 

szklistego (PVD) oraz tworzenie się błony nasiatkówkowej (ERM). ERM jest proliferacją astrocytów, 

fibrocytów, miofibroblastów oraz komórek nabłonka barwnikowego siatkówki na powierzchni 

siatkówki  po przebytym PVD. ERM obkurczając się powoduje rozszczepienie pomiędzy warstwami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi siatkówki, wyrwanie tkanki  



w obrębie dołeczka lub pęknięcie cysty dołeczka, co prowadzi do LMH. Obecność ERM pogarsza 

ostrość wzroku prawdopodobnie wskutek obrzęku siatkówki, redukcji krążenia krwi 

okołodołeczkowo, zmian morfologicznych w siatkówce zewnętrznej, w tym obecność defektu 

warstwy IS/OS. Wielu badaczy określa LMH jako nieudany proces tworzenia się pełnościennego 

otworu plamki (FTMH). W LMH kontur dołeczka zlokalizowany jest poniżej warstwy splotowatej 

zewnętrznej, podczas gdy w oczach zdrowych jest on zawsze na poziomie tej warstwy. Niekiedy 

połączenie pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym jest tak silne, że dochodzi do rozwoju zespołu 

trakcji szklistkowo-plamkowej (VMT), który niewątpliwie odgrywa dużą rolę w rozwoju LMH. Również 

adhezja szklistkowo - plamkowa (VMA) odgrywa rolę w rozwoju LMH. Wywiera ona styczne siły  na 

powierzchnię siatkówki, co doprowadza często do rozwarstwienia ciała szklistego w pobliżu 

powierzchni siatkówki (vitreoschisis). Ostrość wzroku u pacjenta z LMH jest zwykle dobra, na 

poziomie 20/40 lub wyższym. 

W naszych badaniach oceniono dynamikę rozwoju otworu warstwowego plamki w okresie 36 

miesięcznej obserwacji. Starano się ustalić korelacje pomiędzy parametrami  morfologicznymi 

jakościowymi i ilościowymi w obrębie otworu warstwowego plamki za pomocą badania OCT. 

Poddano także ocenie  zależności  pomiędzy parametrami morfologicznymi  otworu warstwowego 

plamki uzyskanymi w badaniu OCT a parametrami określającymi funkcję oka, czyli ostrością wzroku 

do dali i bliży. 

Grupa badana (GB1) liczyła 40 osób, a średnia wieku wynosiła 67 lat,  

z czego 35 pacjentów stanowiły kobiety (średnia wieku 68 lat), a 4 pacjentów stanowili mężczyźni 

(średnia wieku 76 lat). Grupa kontrolna (GK1) liczyła 46 osób zdrowych, z czego 30 pacjentów 

stanowiły kobiety  oraz 16 mężczyźni (średnia wieku GK1 wynosiła 69 lat). 

Badania wykonywano w następujących przedziałach czasu: 0,3,6,12,18,24,30,36 miesiąc. Ocenie 

poddano skorygowaną ostrość wzroku do dali i bliży. Zbadano przedni i tylny odcinek gałki ocznej za 

pomocą lampy szczelinowej i soczewki 78 D. Dokonano pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego za 

pomocą tonometru „ air-puff”. Podczas każdej kontroli wykonywano  badanie SOCT. U 30 pacjentów 

z LMH (GB2) wykonano badanie SS-OCT podczas ostatniej wizyty. 

Poddano analizie parametry morfologiczne ilościowe w obrębie LMH takie jak grubość resztkowej 

siatkówki zewnętrznej (MRT), średnicę wewnętrzną otworu (ID), średnicę zewnętrzną otworu (OD), 

grubość siatkówki paracentralnej w odległości 750  µm  skroniowo (Max RT skroń) i 750  µm  nosowo 

(Max RT nos) od centrum otworu. Ocenie poddano także zaburzenia morfologiczne jakościowe u 

pacjentów z LMH: defekt warstwy IS/OS (połączenia wewnętrznych  

i zewnętrznych fragmentów fotoreceptorów), defekt ELM (błona graniczna zewnętrzna), obecność 

trakcji i PVD (tylne odłączenie ciała szklistego).  

W badanej grupie pacjentów z LMH wykazano stabilność skorygowanej ostrości widzenia do dali 

(Vod/Vos) oraz do bliży (Snod/Snos) w czasie 36 miesięcznej obserwacji. Wartości średnie 

parametrów takich jak MRT, Max RT skroń, Max RT nos, ID, OD u pacjentów z LMH były stabilne w 

czasie. Nie wykazano istotnych statystycznie zmian pomiędzy wartościami tego parametru             w 

czasie. Wykazano także obecność licznych zaburzeń jakościowych  

u pacjentów z LMH. U 92,85 % pacjentów występowała błona nasiatkówkowa (ERM), u 61,90 % 

pacjentów defekt ELM, natomiast u 52,38 % badanych  miał miejsce defekt IS/OS. Jedynie 26,19 % z 

nich  miało PVD, zaś u 15,5 % trakcje szklistkowo - plamkowe. Wyniki te są zbliżone do danych z 

piśmiennictwa. 



        Poddano analizie  związki pomiędzy Vod/Vos oraz Snod/Snos a MRT, Max RT skroń, Max RT nos, 

ID oraz OD. Większą wartość ostrości wzroku do bliży ( Snod/Snos) stwierdzono  u pacjentów z 

większą wartością MRT i Max RT skroń. Większą wartość ostrości wzroku do dali (Vod/Vos) 

stwierdzono u chorych, u których były wyższe wartości parametrów Max RT skroń i ID. Nie wykazano 

zależności pomiędzy ostrością wzroku do dali (Vod/Vos) a wartością MRT. Oceniono  także związki 

między parametrami ilościowymi i jakościowymi charakteryzującymi LMH w poszczególnych etapach 

badań. Związek MRT  

z defektem IS/OS był ujemny: więcej defektów IS/OS stwierdzono przy niższych wartościach MRT. W 

przypadku wyższych wartości Max RT skroń obserwowano wyższe wartości Max RT nos oraz mniej 

PVD. Wykazano również istotny związek pomiędzy ID a OD (r=-0,367). Im większa była wartość ID, 

tym mniejsza wartość OD lub odwrotnie. Parametr OD istotnie korelował z trakcjami. Większą 

wartość OD stwierdzono w oczach z trakcjami szklistkowo - siatkówkowymi.  

        Obserwowano również istotny i silny związek między defektem IS/OS   

a defektem ELM. Więcej defektów ELM występowało w oczach z obecnym defektem warstwy IS/OS. 

Więcej trakcji występowało w oczach z PVD.  Zależności między: Max RT skroń a Max RT nos , między 

ID a OD,  Max RT nos a OD oraz defektem ELM a defektem IS/OS były stabilne w czasie przez cały 

okres obserwacji. 

Przeanalizowano także zależności pomiędzy parametrami jakościowymi  

u pacjentów z LMH a parametrami funkcjonalnymi oka jak ostrość wzroku do dali (Vod/Vos) i do bliży 

(Snod/Snos). Wykazano istotny związek między Vod/Vos  

a defektem IS/OS oraz defektem ELM. 

W grupie pacjentów GB2 wyodrębnionej z grupy GB1 (łącznie 30 osób) wykonano także 

automatyczny pomiar grubości naczyniówki poddołkowej (BM-CSI) za pomocą aparatu SS-OCT. Grupa 

kontrolna pacjentów (GK2) dla grupy badanej GB2 liczyła 45 osób zdrowych, w tym 28 kobiet i 17 

mężczyzn o średniej wieku 66 lat. 

U badanych z LMH w porównaniu z osobami zdrowymi obserwowano niższą przeciętną wartość BM-

CSI. W grupie osób chorych wartość poddołkowa BM-CSI wynosiła średnio 160,3 µm, zaś u zdrowych 

225,11 µm. Różnica ta okazała się istotna statystycznie (p=0,002). Stwierdzono, że im mniejsza 

wartość MRT, tym mniejsza wartość BM-CSI, choć związek pomiędzy tymi dwoma parametrami był 

nieistotny statystycznie (r=-0,133). Poddano także analizie związki między BM-CSI z Vos/Vod w grupie 

badanych pacjentów z LMH. Obserwowano istotną zależność między ostrością widzenia do dali 

(Vos/Vod)  

a BM-CSI (r=0,44). Lepsza ostrość widzenia do dali (Vos/Vod) miała miejsce przy większej wartości 

BM-CSI. 

        Naczyniówka odgrywa zasadniczą rolę w fizjologii oka poprzez rozprowadzanie składników 

odżywczych do RPE i zewnętrznej siatkówki  

i poprzez regulację wzrostu oka. Mniejsza grubość naczyniówki u  pacjentów  

z LMH pozwala na wysnucie hipotezy, że zmiany w tej bogato unaczynionej warstwie mogą brać 

udział w rozwoju LMH. 

        Przeprowadzone badania pozwalają na wysnucie następujących wniosków: 



1.      Parametry ilościowe i jakościowe monitorowane  za pomocą OCT                 w otworach 

warstwowych plamki wykazują stabilność                                           w długoterminowej obserwacji. 

2.      Stabilność morfologiczna otworów warstwowych plamki koreluje ze stabilnością parametrów 

funkcjonalnych oka, ostrość wzroku do dali i do bliży. 

3.      Szczegółowa analiza parametrów jakościowych w LMH wykazuje, że obecność defektu IS/OS i 

defektu ELM wpływa istotnie statystycznie na obniżenie ostrości wzroku. 

4.      Analiza ostrości wzroku do dali u pacjentów z LMH nie wykazała istotnej statystycznie korelacji z 

MRT, zaś wykazała istotną statystycznie korelację z BM-CSI. 

5.      Wyniki pomiarów grubości naczyniówki w otworach warstwowych plamki oceniane za pomocą 

SS-OCT wykazują istotnie statystycznie niższe wartości w porównaniu do grupy kontrolnej, co może 

mieć znaczenie  

w patogenezie LMH. 

6.      Optyczna koherentna tomografia (OCT) siatkówki powinna być obecnie standardowym 

badaniem w diagnostyce i monitorowaniu  schorzeń pogranicza szklistkowo - siatkówkowego, w tym 

otworów warstwowych plamki. 

 

8. ABSTRACT 

 

The development of new diagnostic technologies in ophthalmology, which include optical coherence 

tomography (OCT), enables the knowledge and understanding of many diseases of the posterior pole 

of the eyeball. Diseases such as macular degeneration, vitreomacular diseases, as well as central 

retinal edema, in the course of inflammatory, vascular, degenerative and traumatic diseases, are 

mentioned here. At present, OCT is the gold standard in differentiating these diseases. 

Over the past few years, the techniques of central retinal imaging and deep vein thrombosis have 

been enhanced with the use of swept-source OCT (SS-OCT). This study also makes it possible to get 

to know the changes that occur in the vitreous humour, which is important in understanding the 

etiopathogenesis of many diseases of the vitreomacular borderland. It is worth noting that the 

quality of obtained images of retinal cross-section is almost comparable with histological 

examination. 

The OCT examination allows recognition and monitoring of holes, among which we distinguish the 

lamellar macular hole (LMH) and macular pseudoholes (MPH). These are two distinct disease entities, 

although some researchers claim that LMH and MPH may have a common origin and LMH may be 

preceded by MPH. 

In the development of idiopathic LMH, the key role is played by: the posterior vitreoretinal dissection 

(PVD) and the formation of epiretinal membrane (ERM). ERM is the proliferation of astrocytes, 

fibrocytes, myofibroblasts and retinal pigmented epithelial cells on the surface of the retina after 

PVD. ERM, when contracting, causes the cleavage between the inner and outer layers of the retina, 

the tissue excretion within the hole, or cyst breakage leading to LMH. The presence of ERM 

aggravates visual acuity probably due to retinal edema, circulatory arterial blood pressure reduction, 

morphological changes in the retina, including the presence of an IS/OS layer defect. 



Many researchers have identified LMH as the failed process of forming  

a full-thickness macular hole (FTMH). In the LMH,  the contour of the hole is located below the outer 

strand layer, whereas in normal eyes it is always at the level of this layer. Sometimes, the connection 

between the retina and the vitreous humour is so strong that vitreomacular traction (VMT) develops, 

which undoubtedly plays an important role in the development of LMH. The vitreomacular adhesion 

(VMA) also plays a role in the development of LMH.  

It exerts tangential forces on the surface of the retina, which often leads to delamination of the 

vitreous body near the surface of the retina. (vitreoschisis). The visual acuity of a LMH patient is 

usually good at the level of 20/40 or higher. 

Our study assessed the developmental dynamics of the LMH during a 36-month observation period. 

It was attempted to establish correlations between qualitative and quantitative morphological 

parameters within the LMH by OCT. The relationship between the morphological parameters of the 

LMH obtained in the OCT and the parameters determining the function of the eye, i.e. the visual 

acuity to the distance and near. 

The study group (GB1), consisted of 40 people and the mean age was 67 years, of which 35 were 

women (mean age - 68 years old ) and 4 were men (mean age 76 years old). The control group (GK1) 

consisted of 46 healthy individuals of whom 30 were women and 16 men (the average of GK1 was 

69). 

The study was conducted at the following time intervals: 0,3,6,12,18,24,30,36 months. The corrected 

visual acuity to the distance and near was evaluated. Frontal and posterior segment of the eyeball 

was examined with slit lamp and 78D lens. The intraocular pressure was measured with an air-puff 

tonometer. During each inspection, a SOCT study was performed. In case of 32 patients with LMH 

(GB2) a SS-OCT examination was performed during their last appointment. 

The quantitative morphological parameters within the LMH were analyzed, such as maximum retinal 

thickness (MRT), internal diameter of the orifice (ID), OD (outer diameter OD), paracentral retinal 

thickness at 750 μm temporal (Max RT temple) and 750 μm nasal (Max RT nose) from the center of 

the hole. 

Significant morphological disorders were also assessed in LMH patients: IS/OS layer defect (internal 

and external photoreceptor interactions), ELM defect (external line membrane), traction presence 

and PVD (posterior vitreous detachment).  

LMH patients in the examined group showed the stability of corrected visual acuity to the distance 

(Vod/Vos) and to the near (Snod/Snos) during 36 months of observation. The mean values of 

parameters such as MRT, Max RT temple, Max RT nose, ID, OD in LMH patients were stable over 

time. There were no statistically significant changes between the values of this parameter over time. 

The presence of numerous qualitative disorders in LMH patients has also been demonstrated. 

92,85% of patients had ERM, 61,90% of patients had ELM defects, and 52,38% of patients had IS/OS 

defect. Only 26.19% of them had PVD, and 15.5% had VMT. These results are similar to the data 

presented in literature. 

        The relationships between Vod/Vos and Snod/Snos and MRT, Max RT temple, Max RT nose, ID 

and OD were analyzed. Greater visual acuity to the near (Snod/Snos) was observed in patients with 

higher MRT and Max RT temple values. Greater visual acuity to the distance (Vod/Vos) was more 

pronounced in patients with higher values of Max RT  temple and ID parameters. There was no 

correlation between visual acuity to the distance (Vod/Vos) and MRT. The relationship between 



quantitative and qualitative parameters characterizing LMH was also assessed in the various stages 

of the studies. The MRT relation with IS/OS defect was negative: more IS /OS defects were found at 

lower MRTs. In the case of higher values of Max RT temple, the higher values of Max RT nose and 

lower of PVD were observed.There was also a significant relationship between ID and OD (r = -0.367). 

The greater the value of ID, the lower the OD value or vice versa. 

The OD parameter was significantly correlated with traction. Higher value of the OD was determined 

in case of eyes with VMT. An important and strong link between IS/OS defect and ELM defect was 

also observed. More ELM defects occurred in the eyes with IS/OS layer defect. More tractions 

occurred in case of eyes with PVD. The relationship between: Max RT temple and Max RT nose, 

between ID and OD, Max RT nose and OD, and ELM defect and IS/OS defect were stable over time 

throughout the observation period. 

The relationships between qualitative parameters in LMH patients and functional parameters of the 

eye, such as visual acuity to the distance (Vod/Vos) and near  (Snod/Snos) were also analyzed. A 

significant relationship between Vod/Vos and IS/OS defect and ELM defect was demonstrated. 

In the group of GB2 patients (30 people) one also performed an automated measurement of BM-CSI 

thickness with SS-OCT apparatus. The control group (GK2) for the study group GB2 consisted of 5 

healthy idividuals, of whom 28 were women and 17 men ( the verage of GK2 was 66). 

        In case of patients with LMH, lower mean BM-CSI value was observed in comparison to healthy 

respondents. In the group of patients, the BM-CSI subcortical average was 160.3 μm and in case of 

healthy respondents 225,11 μm. This difference was statistically significant (p = 0.002). It was found 

that the lower the MRT value, the lower the BM-CSI value, although the relationship between these 

two parameters was statistically insignificant (r = -0.133). The relationship between BM-CSI and 

Vos/Vod in the LMH patients was also analyzed. Significant correlation was observed between visual 

acuity to the distance (Vos/Vod) and BM-CSI (r = 0.44). Better visual acuity to the distance (Vos/Vod) 

occurred with a higher BM-CSI value. 

        The vein plays a vital role in the physiology of the eye by distributing nutrients to the RPE and 

the external retina and by regulating the growth of the eye. Thickening of the choroidal thickness in 

patients with LMH allows us to hypothesize that changes in this highly vascularized layer may 

contribute to LMH. 

        The conducted studies allow us to draw the following conclusions: 

1. Quantitative and qualitative parameters monitored by OCT in LMH show stability in long-term 

observation. 

2. The morphological stability of the LMH correlates with the stability of the functional parameters of 

the eye, the visual acuity to the distance and to the near. 

3. Detailed analysis of quality parameters in LMH shows that the presence of IS/OS defect and ELM 

defect significantly affects the reduction of visual acuity. 

4. The analysis of visual acuity to the distance in LMH patients did not show  

a statistically significant correlation with MRT, and showed a statistically significant correlation with 

BM-CSI. 



5. The results of measurement of choroidal thickness in LMHs evaluated by SS-OCT show statistically 

significantly lower values compared to the control group, which may be significant in the 

pathogenesis of LMH. 

6. Optical coherence tomography (OCT) of the retina should now be standardized in the diagnosis 

and monitoring of vitreo-retinal lesions, including macular layer holes. 

 

 

 


