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ży cia dziec ka. Oce na za rów no gru bo ści, jak i ma sy
mię śnio wej jest jed nak bar dzo utrud nio na ze wzglę du
na ró żni ce osob ni cze zwią za ne z płcią, ra są i dzie dzi -
cze niem.

Mniej szy roz miar gał ki jest zwią za ny ta kże z miej scem
przy cze pów mię śnio wych w bie gu nie przed nim gał ki
ocznej. Po uro dze niu znaj du ją się one śred nio o 2 mm
bli żej rąb ka ro gów ki, aby dy stans ten zwięk szyć o 1 mm
w 6.–9. mie sią cu. Oko ło 18.–20. mie sią ca ży cia od le gło -
ści są po rów ny wal ne z oso bą do ro słą (ryc. I -7).

W bie gu nie tyl nym sto sun ki ana to micz ne mię śni
rów nież kształ tu ją się stop nio wo do 2. ro ku ży cia. Do -
ty czy to szcze gól nie mię śnia sko śne go dol ne go, któ re -
go przy czep znaj du ją cy się 1 mm od tar czy ner wu
wzro ko we go w mo men cie uro dze nia prze su wa się o 4–
5 mm skro nio wo w pierw szych 2 la tach ży cia.

I.1.E. SIAT KÓW KA

W mo men cie uro dze nia siat ków ka i jej ele men ty ner -
wo we, szcze gól nie czop ki oko li cy plam ko wej, nie są
cał ko wi cie wy kształ co ne. Doj rze wa ją ta kże ob wo do -
we skro nio we czę ści siat ków ki. Roz wój na stę pu je
stop nio wo: we wnętrz ne war stwy siat ków ki prze su -
wa ją się bar dziej ob wo do wo, a ko mór ki czu cio we
(czop ki i prę ci ki) sta ją się bar dziej wy dłu żo ne, cień -
sze i za gęsz cza ją się. Rów no cze śnie na stę pu je roz wój
hi sto lo gicz ny i funk cjo nal ny plam ki żół tej. Doj rza -
łość plam ki oce nia my na pod sta wie pra wi dło we go
re fle ksu, któ ry wi docz ny jest u wie lu dzie ci już w 42.
ty go dniu ży cia pło do we go. Hi sto lo gicz na doj rza łość
plam ki na stę pu je nie co póź niej. Oce nia się ją na pod -

sta wie śred ni cy plam ki, któ ra wy no si u no wo rod ka
ok. 1100 μm, osią ga jąc w 1.–4. ro ku ży cia ok. 700–
750 μm (ryc. I -8).
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Ryc. I-7. Stosunki anatomiczne odległości przyczepów mięśniowych do gałki ocznej w biegunie przednim; u dziecka i osoby
dorosłej

Ryc. I-8. Porównanie obrazu histologicznego warstw
nerwowych plamki siatkówki: 1) po urodzeniu – małe
zagęszczenie czopków w plamce i duża średnica plamki
(czarna strzałka znacząca średnicę plamki – widoczna tylko
w połowie); 2) 45. miesiąc życia – zagęszczenie czopków
w plamce porównywalne z zagęszczeniem u osoby dorosłej
i mała średnica plamki; 3) 72 lata życia – zagęszczenie
czopków w plamce u osoby dorosłej i mała średnica plamki
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