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Prawidłowa Plamka i tarcza nerwu 
wzrokowego w oCT
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Prawidłowa plamka w obrazie OCT

Nowoczesne urządzenia OCT umożliwiają uzyskanie 
przekrojów siatkówki o  wysokiej rozdzielczości i  do-
kładne uwidocznienie każdej z jej warstw. W porówna-
niu z  TD-OCT SD-OCT pozwala na znacznie lepszą 
wizualizację warstw zewnętrznych siatkówki – błony 
granicznej zewnętrznej, fotoreceptorów i  nabłonka 
barwnikowego siatkówki (retinal pigment epithelium 
– RPE), których integralność jest niezmiernie ważna 
w  procesie prawidłowego widzenia. Obrazowanie na-
czyniówki w OCT jest utrudnione ze względu na zbyt 
silne pochłanianie światła przez melaninę zawartą 
w nabłonku barwnikowym siatkówki. W 2008 r. Spaide 
opisał obrazowanie naczyniówki w SD-OCT za pomo-
cą tzw. metody odwróconego obrazu (enhanced depth 
imaging – EDI-OCT), która do tej pory jest szeroko wy-
korzystywana. Szczegółową ocenę naczyniówki umoż-
liwiają obecnie urządzenia SS-OCT. W  SOCT Avanti 
naczyniówka jest widoczna dzięki zastosowaniu tech-
nologii DCI (omówionej szerzej we wstępie).

W ciągu ostatnich dwóch lat na podstawie przeprowa-
dzonych badań zmieniono nieco obowiązujące wcześniej 
nazewnictwo warstw siatkówki. Rozpoczynając od najbar-
dziej wewnętrznej powierzchni szklistkowo-siatkówkowej 
do granicy naczyniówkowo-twardówkowej, wyróżniono 
następujące warstwy siatkówki i naczyniówki (Ryc. 8.1):
 1. Hiperrefleksyjną błonę graniczną tylną ciała szkli-

stego
 2. Hiporefleksyjną przestrzeń przedsiatkówkową
 3. Hiperrefleksyjną warstwę włókien nerwowych 

(retinal nerve fiber layer – RNFL)
 4. Hiporefleksyjną warstwę komórek zwojowych 

(ganglion cell layer – GCL)
 5. Hiperrefleksyjną warstwę splotowatą wewnętrzną 

(inner plexiform layer – IPL)
 6. Hiporefleksyjną warstwę jądrzastą wewnętrzną 

(inner nuclear layer – INL)
 7. Hiperrefleksyjną warstwę splotowatą zewnętrzną 

(outer plexiform layer – OPL)
 8. Hiporefleksyjną warstwę jądrzastą zewnętrzną 

(outer nuclear layer – ONL)

Ryc. 8.1.  Prawidłowa plamka w obrazie OCT, zaznaczone warstwy siatkówki.
RNFL – warstwa włókien nerwowych, GCL – warstwa komórek zwojowych,  IPL – warstwa splotowata wewnętrzna,  INL – warstwa  jądrzasta 
wewnętrzna, OPL – warstwa splotowata zewnętrzna, ONL – warstwa jądrzasta zewnętrzna, ELM – błona graniczna zewnętrzna, MZ – strefa mio-
idalna, EZ – strefa elipsoidalna, OS – segmenty zewnętrzne fotoreceptorów, IZ – strefa „styku” RPE i fotoreceptorów, RPE – nabłonek barwnikowy 
siatkówki, SCB – granica naczyniówkowo-twardówkowa 
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 9. Hiperrefleksyjną błonę graniczną zewnętrzną 
(external limiting membrane – ELM)

10. Hiporefleksyjną strefę mioidalną wewnętrznych 
segmentów fotoreceptorów (myoid zone of the 
photoreceptors – MZ)

11. Hiperrefleksyjną strefę elipsoidalną wewnętrznych 
segmentów fotoreceptorów (elipsoid zone of the 
photoreceptors – EZ)

12. Hiporefleksyjną warstwę zewnętrznych segmen-
tów fotoreceptorów (outer segments – OS)

13. Hiperrefleksyjną strefę wewnętrzną RPE – miejsce 
bezpośredniego styku z warstwą fotoreceptorów (in-
terdigitation zone – IZ, zone interdigitation with RPE)

14. Hiperrefleksyjny prążek – kompleks RPE/błona 
Brucha, który niekiedy może być widoczny jako 
dwie linie (RPE/BM)

15. Pośredniej refleksyjności cienką warstwę poniżej 
RPE – choriokapilary

16. Warstwę okrągłych lub owalnych licznych hiper-
refleksyjnych obszarów z  hiporefleksyjnym środ-

kiem – warstwę średnich naczyń naczyniówki – 
warstwę Sattlera

17. Warstwę owalnych licznych hiperrefleksyjnych 
obszarów z hiporefleksyjnym środkiem – warstwę 
dużych naczyń naczyniówki – warstwę Hallera

18. Granicę naczyniówkowo-twardówkową (supra-
choroidal boundary – SCB)

Grubość siatkówki jest to odległość między błoną gra-
niczną wewnętrzną (internal limiting membrane – ILM) 
a zewnętrzną krawędzią RPE (Ryc. 8.2). Ze względu na 
różnice między aparatami w  zakresie automatycznej 
segmentacji i  identyfikacji granicy RPE mogą wystąpić 
nieznaczne rozbieżności wyników pomiarów uzyska-
nych w różnych urządzeniach. Średnia centralna grubość 
siatkówki wynosi 265 μm. Określenie „strefa” odnosi się 
do tych warstw, które trudno dokładnie od siebie oddzie-
lić za pomocą dostępnych technologii. Główna różnica 
w  nowej terminologii dotyczy warstwy fotoreceptorów 
– do niedawna hiperrefleksyjną linię leżącą przed RPE 
uważano za nieistniejącą anatomicznie granicę między 

Ryc. 8.2. Grubość siatkówki wyznaczona 
liniami (górna – ILM, dolna – zewnętrzna kra-
wędź RPE).

Ryc. 8.3. Budowa siatkówki w dołku – za-
znaczona ramką.

Ryc. 8.4. Grubość naczyniówki – zaznaczo-
na liniami, od zewnętrznej krawędzi RPE (gór-
na linia) do granicy naczyniówkowo-twardów-
kowej (dolna linia).
CT – grubość naczyniówki

CT
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segmentami wewnętrznymi i zewnętrznymi fotorecepto-
rów, a jej obecność tłumaczono różnymi właściwościami 
optycznymi tych segmentów. Obecnie wiadomo, że ten 
hiperrefleksyjny prążek jest strefą elipsoidalną fotorecep-
torów, która ze względu na obecność licznych mitochon-
driów ma inne właściwości optyczne niż strefa mioidalna 
– uboga w mitochondria. 

Na podstawie szczegółowych badań wewnętrzną 
część RPE, będącą strefą styku segmentów zewnętrz-
nych fotoreceptorów z wypustkami RPE, określono jako 
interdigitation zone (IZ). Nie zawsze możliwa jest wizu-
alizacja tej strefy.

Różnica między budową siatkówki w  dołku i  na 
pozostałym obszarze plamki jest dokładnie widoczna 
w  OCT. W  prawidłowo rozwiniętym dołku wyróżnia 
się warstwę jądrzastą zewnętrzną, ELM, warstwy fo-
toreceptorów i RPE. W okolicy dołeczka segmenty ze-
wnętrzne fotoreceptorów są najdłuższe (ze względu na 
najgęstsze upakowanie czopków), uwydatnione są rów-
nież strefy mioidalna i elipsoidalna fotoreceptorów oraz 
ELM, a warstwa jądrzasta zewnętrzna jest poszerzona 
(Ryc. 8.3). 

Błona Brucha w warunkach fizjologicznych tworzy 
kompleks z RPE i jest widoczna jako cienki prążek o po-
średniej refleksyjności, np. w przypadku odwarstwienia 
RPE. Grubość naczyniówki definiuje się jako odległość 
pomiędzy zewnętrzną krawędzią RPE a granicą naczy-
niówkowo-twardówkową (suprachoroidal layer – SCL), 
która jest widoczna jako hiperrefleksyjna struktura po-
niżej dużych naczyń naczyniówki; u  osób zdrowych 
zwykle ma regularny przebieg (Ryc. 8.4). Według naj-
nowszych doniesień poniżej SCL może znajdować się 
hiporefleksyjna przestrzeń nadnaczyniówkowa (supra-
choroidal space – SCS), spotykana częściej u pacjentów 
z pełnościennymi otworami plamki lub zwyrodnieniem 
plamki związanym z wiekiem. 

Grubość naczyniówki (choroidal thickness – CT) jest 
największa pod dołeczkiem, gdzie wynosi u osób doro-
słych 287–332 μm. Maleje w miarę oddalania się od nie-
go, a najmniejsza jest w części nosowej plamki. Zależy 
m.in. od wieku (zmniejsza się 1,6 μm/rok), długości gał-
ki ocznej i wady refrakcji.

Znajomość prawidłowej struktury siatkówki i reflek-
syjności jej warstw jest konieczna do właściwej oceny 
zmian patologicznych. Nieprawidłowymi strukturami 
o  wysokiej refleksyjności są: skupiska i  przerost RPE, 
tkanka włóknista, błony nasiatkówkowe, błony neo-
waskularne, wysięki twarde i krew. Patologiczna, niska 
refleksyjność jest charakterystyczna dla przestrzeni 
płynowych – płynów śródsiatkówkowego, podsiatków-
kowego czy surowiczego odwarstwienia RPE. Pośred-
nia refleksyjność jest cechą druzopochodnego odwar-
stwienia RPE. Zwiększona refleksyjność danej struktury Ryc. 8.5.  Prawidłowa tarcza nerwu wzrokowego w obrazie OCT.

w porównaniu z otaczającą tkanką, np. skupisko RPE, 
jest przyczyną występowania tzw. cienia optycznego 
– czyli zmniejszonej widoczności tkanek głębszych. 
Zmiany atroficzne RPE prowadzą natomiast do mniej-
szej absorpcji światła i występowania tzw. odwrotnego 
cieniowania, czyli pozornego wzmożenia refleksyjności 
struktur głębszych.

Prawidłowa tarcza nerwu wzrokowego 
w obrazie OCT
Obrazowanie tarczy nerwu wzrokowego (optic nerve 
head – ONH) odgrywa kluczową rolę w  diagnostyce 
i  monitorowaniu jaskry oraz innych schorzeń nerwu 
wzrokowego. Prawidłowa ONH ma płaskie brzegi i wi-
doczne zagłębienie. Hiperrefleksyjna w  obrazie OCT 
warstwa włókien nerwowych (RNFL) jest wyraźnie 
grubsza przy brzegu tarczy nerwu wzrokowego. Miejsce, 
w którym warstwy fotoreceptorów, RPE i choriokapilary 
kończą się, dochodząc do brzegu tarczy, jest punktem 
orientacyjnym przy wyznaczaniu jej granic (Ryc. 8.5).

Grubość RNFL i wymiary ONH były najwcześniej sto-
sowanymi parametrami w diagnostyce jaskry przez OCT 
o  domenie czasowej. Grubość RNFL jest definiowana 
jako odległość między zewnętrzną a wewnętrzną jej gra-
nicą i przyjmuje największą wartość w kwadrantach gór-
no- i dolno-skroniowym. Warstwę włókien nerwowych 
bada się i  mierzy za pomocą specjalnych algorytmów. 
Patologie powierzchni szklistkowo-siatkówkowej, takie 
jak błona nasiatkówkowa, mogą zaburzać lokalizację we-
wnętrznej granicy RNFL i niekiedy konieczna jest manu-
alna korekta, aby wynik był wiarygodny. 

RNFL, GCL i IPL tworzą tzw. kompleks komórek zwo-
jowych (ganglion cell complex – GCC), którego grubość 
określa się na podstawie odległości między wewnętrzną 
błoną graniczną a zewnętrzną granicą IPL. Plamka zawie-
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ra 50% wszystkich komórek zwojowych siatkówki; RNFL 
jest bardzo cienka w plamce i zupełnie nieobecna w do-
łeczku, ponieważ komórki są przesunięte w celu utwo-
rzenia zagłębienia. W obszarze przydołkowym RNFL jest 

nadal cienka, ale GCL i IPL są grubsze. W tym obszarze 
komórki zwojowe mogą być ułożone w kilkuwarstwowe 
stosy. Sama RNFL nie może być oceniana w  obszarze 
przydołkowym, ponieważ jest zbyt cienka.
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