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LecZenie niedOwidZenia pOZa OkreSeM  
krytycznym – nowe perspektywy

TreaTing aMbLyOpia beyOnd The criTicaL  
period – new perspectives

Słowa kluczowe
Niedowidzenie, okres krytyczny, zez, różnowzrocz- 
ność,  trening  percepcji.

Streszczenie
Niedowidzenie to obniżona ostrość widzenia przy 

optymalnej korekcji optycznej i braku zmian orga- 
nicznych w oku. Ten problem, wedle różnych sza-
cunków, dotyka od 1 do 5% populacji. Przyczyną 
pojawienia się niedowidzenia jest brak normalnych 
doświadczeń wzrokowych w krytycznym okresie ro- 
zwoju wzroku, wynikających z różnowzroczności,  
zeza  lub  –  rzadziej  –  deprywacji  sensorycznej.

Tradycyjne podejście do ambliopii opiera się na 
dwóch założeniach. Po pierwsze, najskuteczniejsza 
forma leczenia polega na pełnej korekcji wady wzroku, 
wykonaniu zabiegu chirurgicznego w przypadku zeza 
i zasłanianiu oka lepiej widzącego lub/i zastosowa-
niu cykloplegii. Po drugie, niedowidzenie nie poddaje  
się skutecznemu leczeniu po zakończeniu okresu kry-
tycznego,  czyli  po  9  roku  życia.

Przedmiotem tej pracy jest zagadnienie okresu  
krytycznego w kontekście wyników tradycyjnych  
i nowych metod leczenia niedowidzenia, opartych na  
treningu percepcji. Trening percepcji polega na wy- 
konywaniu zaprojektowanych zadań angażujących 
system percepcyjny, połączonych z pomiarem progu  
w zakresie detekcji lub dyskryminacji. Dzięki temu,  
że prezentowane bodźce znajdują się na granicy roz- 
poznania przez układ percepcyjny i pacjent jest za-
angażowany poprzez dokonywanie wyborów, ten sys- 
tem posiada pewną przewagę nad przypadkową i bier- 
ną ekspozycją na bodźce wzrokowe w przypadku  
tradycyjnej  terapii.

Wyniki badań wskazują, że w znaczącej większo-
ści udało się uzyskać poprawę w zakresie poszcze- 
gólnych funkcji wzrokowych, w tym ostrości wzro-
ku i wrażliwości na kontrast. Uzyskane rezultaty  
wskazują na znaczną plastyczność mózgu, również  
po zakończeniu okresu krytycznego i dają nadzieję  
na zmianę paradygmatu leczenia ambliopii w przy- 
szłości.
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Summary
Amblyopia refers to decreased visual acuity with 

optimal optical correction but no organic lesions  
of the eye. According to various estimations, the pro-
blem relates to 1–5% of the population. Amblyopia  
results from the lack of normal visual experiences in 
the critical period of visual development due to ani-
sometropia, strabismus or less frequently to sensory  
deprivation.

The traditional approach is based on two suppo-
sitions. Firstly, the most effective treatment requires 
complete correction of refractive error, a surgery for  
strabismus, patching the good eye and/or using  
cycloplegia. Secondly, amblyopia is not effectively 
treatable after the critical period, i.e. after the age  
of 9.

The subject of this study is the critical period  
in relation to the results of traditional and new treat-
ment methods, as based on perceptual training which  
is performed by special tasks engaging perception 
combined with the measurement of detection and  
discrimination threshold. The stimuli are presented on  
the verge of recognition and the patient is involved 
in choice-making. Such training holds an advantage  
over traditional therapy with random and passive  
exposure  to  visual  stimuli.

The study results show that in the vast majority  
of cases improvement was reached in terms of indi-
vidual visual functions, including visual acuity and  
contrast sensitivity. This indicates a significant flexi- 
bility of the brain, also after the critical period, and  
lets us hope that the amblyopia treatment paradigm  
can  be  changed  in  future.
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