
         Doktorat stanowi cykl pięciu publikacji  dotyczących  nowoczesnej diagnostyki i leczenia 

otworów w plamce. Głównym celem pracy była ocena zależności pomiędzy wynikami 

funkcjonalnymi i anatomicznymi u pacjentów po leczeniu chirurgicznym z powodu 

pełnościennego otworu w plamce.  

      W publikacji pt. „Vertical and Horizontal M-Charts and Microperimetry for Assessment of 

the Visual Function in Patients after Vitrectomy with ILM Peeling due to Stage 4 Macular 

Hole” (Journal of Ophthalmology, IF=1,5), przeprowadzono analizę strukturalną i  

funkcjonalną otworów u pacjentów po skutecznej witrektomii z powodu otworu w plamce w 

4 stadium zaawansowania. Podczas 6-miesięcznej obserwacji (przed witrektomią, 1 miesiąc 

oraz 6 miesięcy po operacji), przeprowadzono ocenę najlepiej skorygowanej ostrości wzroku, 

ilościową ocenę metamorfopsji w płaszczyźnie pionowej i poziomej za pomocą tablic  M-

charts, mikroperymetrię oraz optyczną koherentną tomografię plamki u 22 pacjentów. Po 

leczeniu chirurgicznym, zakooczonym zamknięciem otworów, uzyskano poprawę ostrości 

wzroku, redukcję metamorfopsji oraz poprawę czułości plamki. Stwierdzono związek 

pomiędzy czasem trwania objawów otworu w plamce oraz ostrością wzroku i wskaźnikiem 

metamorfopsji w płaszczyźnie pionowej (ang. vertical metamorphopsia - VM). Dowiedziono, 

że  wskaźnik metamorfopsji w płaszczyźnie pionowej koreluje lepiej niż wskaźnik 

metamorfopsji w płaszczyźnie poziomej (ang. horizontal metamorphopsia – HM) z 

przedoperacyjną ostrością wzroku, wynikami mikroperymetrii oraz czasem trwania objawów 

otworu w plamce.  

     W pracy pt. „Secondary vitrectomy with internal limiting membrane plug due to 

persistent full thickness macular hole - OCT angiography and microperimetry features - case 

series” (Journal of Ophthalmology, IF=1,5) przedstawiono wyniki anatomiczne i funkcjonalne 

pacjentów, u których przeprowadzono ponowną witrektomię  z powodu przetrwałego 

otworu w plamce po nieskutecznym leczeniu chirurgicznym. Pierwotna technika operacyjna 

została zmodyfikowana – przeprowadzono  witrektomię z wykorzystaniem techniki 

autoprzeszczepu ILM, endotamponadą  gazem C3F8 oraz pooperacyjnym pozycjonowaniem 

pacjenta, zakooczoną zamknięciem otworów w kształcie V. We wnioskach stwierdzono 

ograniczoną poprawę funkcji widzenia, pomimo anatomicznego sukcesu leczenia 

operacyjnego. Wtórne zamknięcie otworu z wykorzystaniem techniki autoprzeszczepu ILM 



może prowadzid do atrofii nabłonka barwnikowego siatkówki, zmian unaczynienia plamki 

oraz ekscentrycznej fiksacji. 

          W pracy „Spontaneous closure of stage two idiopathic macular hole with persistent 

vitreous attachment”  opisano  przypadek  71-letniej kobiety, u której zdiagnozowano 

obustronny otwór w plamce we wczesnym stadium zaawansowania - 1A oraz 2 – 

stanowiącym wskazanie do leczenia chirurgicznego. W przedstawionym przypadku 

klinicznym w ciągu 6 miesięcy doszło do przekształcenia otworu ze stadium 1A w otwór 

warstwowy oraz  samoistnego  zamknięcia otworu w stadium 2. Występowanie tego 

zjawiska szacowane  jest na 2.7–6.2 % przypadków. Wzrost liczby doniesieo dotyczących 

samoistnego  zamknięcia idiopatycznego otworu może przyczynid się do modyfikacji 

postępowania i odroczenia w czasie leczenia chirurgicznego w niektórych przypadkach. 

            W pracy  „Pourazowy otwór w plamce u osób młodych - rola badania optycznej 

koherentnej tomografii” opisano 2 przypadki kliniczne pourazowego otworu w plamce 

leczonego chirurgicznie, z podkreśleniem roli badania OCT w diagnostyce i postępowaniu.  

          Celem pracy  „Otwór w plamce – rozpoznanie i leczenie z zastosowaniem nowych 

technologii” było poglądowe przedstawienie obecnych, nowoczesnych metod stosowanych 

w diagnostyce i terapii otworu w plamce. Rozwój nowych technologii przyczynił się do 

szybkiej, bezpiecznej i dokładnej diagnostyki. Optyczna koherentna tomografia stała się 

złotym standardem w rozpoznawaniu otworów w plamce, monitorowaniu stadiów ich 

zaawansowania i efektów pooperacyjnych, ponadto przyczyniła się do głębszego poznania 

patofizjologii otworu w plamce. Mikroperymetria oraz tablice M-charts umożliwiają analizę 

centralnego pola widzenia oraz dokładną ilościową ocenę metamorfopsji, dzięki temu 

możliwa jest obiektywna ocena funkcjonalnych efektów leczenia. Angiografia oparta na 

optycznej koherentnej tomografii (OCT-A) umożliwia ocenę przed- i pooperacyjną 

okołodołkowych cech strukturalnych w otworze w plamce oraz analizę ich związku z funkcją 

widzenia.  

       W części koocowej zawarto najważniejsze wnioski wynikające z badao empirycznych i 

studiów literatury oraz przedstawiono kierunki doskonalenia w przyszłości. 

 



       The doctoral thesis consists of the series of five publications referring to the modern 

diagnostic and treatment methods of full-thickness macular holes (FTMHs). The main 

purpose of the thesis was to examine the relationship between the morphological and 

functional results in eyes after pars plana vitrectomy (PPV) due to FTMH. 

      In the article „Vertical and Horizontal M-Charts and Microperimetry for Assessment of 

the Visual Function in Patients after Vitrectomy with ILM Peeling due to Stage 4 Macular 

Hole” the relationship between the morphological and functional results in eyes after pars 

plana vitrectomy due to stage 4 full-thickness macular hole was examined during 6 months 

of follow-up. The study included 22 eyes. Both vertical metamorphopsia (VM) and horizontal 

metamorphopsia (HM) were determined using M-charts, as well as best-corrected visual 

acuity (BCVA), microperimetry, and optical coherence tomography (OCT) were performed 

before PPV and 1 and 6 months postoperatively. A significant improvement of BCVA, 

macular sensitivity and  reduction of metamorphopsia was observed after PPV. There was a 

correlation found between mean duration of symptoms of FTMH and BCVA and VM score.  

In conclusion, VM scores seem to correlate better than HM scores with preoperative BCVA, 

microperimetry parameters  and duration of symptoms of the FTMH. 

       In the article „Secondary vitrectomy with internal limiting membrane plug due to 

persistent full thickness macular hole - OCT angiography and microperimetry features - case 

series”  the morphological and functional results in eyes with persistent full-thickness 

macular hole closed with the modified, secondary plana vitrectomy with autologous internal 

limiting membrane plug were shown. In conclusion, although the anatomical results of 

repeated surgeries of FTMH with ILM plug are favorable, visual function results may be 

limited. Secondary closure of FTMH with ILM plug may lead to atrophy, changes in the 

macular vasculature and eccentric fixation. 

      The article „Spontaneous closure of stage two idiopathic macular hole with persistent 

vitreous attachment”  presents the case of elderly woman with diagnose of bilateral full 

thickness macular in the stage 1A and 2 - which is classified to surgical treatment. Follow up 

over a period of 6 months revealed conversion of the stage 1A hole to lamellar hole and 

spontaneous closure of the stage 2 hole. The proportion of spontaneous closure in idiopathic 

macular hole has been reported to be 2.7–6.2%. The growing number of case reports of 



spontaneous closure may promote changing in our way to approach these cases; which 

means that a waiting period of few months before surgery may be warranted for selected 

cases. 

      In the article „The traumatic macular hole in young patients – role of optical coherence 

tomography examination”  two cases of traumatic macular hole were described with the 

highlighting the role of OCT in diagnostics and treatment. 

      The purpose of article „Macular Hole – diagnostics and treatment with application of new 

technology” was the presentation of new, modern technologies used in diagnostics and 

treatment of macular hole. 

Technological development of the medical equipment has made diagnostics more precise, 

fast and safe. Introduction of OCT has revolutionized ophthalmic diagnostics and allowed for 

a deeper understanding of its pathogenesis. OCT has become the gold standard in the 

macular hole diagnostics and monitoring the postoperative effects. The additional diagnostic 

method - microperimetry and M-charts are necessary for the  visual function assessment. 

The OCT-angiography (OCT-A) allows for the assessment of pre- and postoperative retinal 

vasculature and searching for correlation with functional results.  

       The final part includes  the conclusions coming from clinical studies and literature,  

directions of improvement of diagnosis and treatment of full thickness macular holes in the 

future. 

 

 


