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OcEna zMian fiksacji w badaniu MikrOPEryMEtrycznyM 
w PrzEbiEgu LEczEnia niEdOwidzEnia u dziEci

assEssMEnt Of fixatiOn changEs in MicrOPEriMEtry  
as a Part Of aMbLyOPia trEatMEnt in chiLdrEn
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Streszczenie
Niedowidzenie nadal stanowi poważny problem  

u dzieci. Trudność w terapii niedowidzenia powodu-
je brak możliwości obrazowania i dokumentacji zmian  
fiksacji  w  trakcie  leczenia.

Celem pracy jest analiza zmian fiksacji w badaniu 
mikroperymetrycznym u 8-letniej dziewczynki z nie- 
dowidzeniem  oka  lewego.

Dziewczynka jest leczona w tutejszej Klinice od 
2009 roku. Pierwsze badanie mikroperymetryczne przy  
użyciu mikroperymetru MP1 udało się wykonać gdy 
miała 5 lat. W leczeniu zastosowano korekcję okula-
rową, obturację oka prawego (OP), ćwiczenia pleop-
tyczne oka lewego (OL) oraz dwukrotnie przeprowa- 
dzono ćwiczenia z wykorzystaniem funkcji rehabili-
tacyjnej biofeedback mikroperymetru MP1 (w 2012  
i  2013  roku). 

Ostrość wzroku w 2009 roku wynosiła: OP  
c.corr. +3,0 Dsph = 0,4; OL c.corr. +5,0 Dsph 

= 0,02, kąt zeza +25º. W 2011 roku stwierdzo-
no: ostrość wzroku OP c.corr. +2,0 Dsph = +1,0 
Dcyl ax 60º = 0,8 i OL c.corr. +4,0 Dsph = +1,0 
Dcyl ax 85º = 0,1, kąt zeza +15º oraz w badaniu  
mikroperymetrycznym: w OP fiksację prawie cen- 
tralną (30%), niestabilną w obszarze: 2º (Ø): 19%,  
4º (Ø): 59%, w OL fiksację ekscentryczną (4%),  
niestabilną,  w  obszarze:  2º  (Ø):  17%,  4º  (Ø):  48%.

Ostrość wzroku w 2013 roku wynosiła: OP c.corr. 
= 0,9, w OL c.corr. = 0,4, kąt zeza +9º, w OP fiksa- 
cja centralna, stabilna w obszarze: 2º (Ø): 75%,  
4º (Ø): 91%, w OL fiksacja ekscentryczna, poprawa  
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Summary
Amblyopia still poses a serious clinical problem  

in children, with biggest treatment challenge being  
the inability to image and document fixation changes  
during  treatment.

The aim of the study was to analyze fixation  
changes observed in microperimetry performed in 
an 8-year-old girl diagnosed with amblyopia in her 
left  eye.

This girl has been treated for severe amblyopia  
of the left eye and esotropia since 2009. The first  
examination was performed when she was 5 years old 
and MP1 microperimeter (Nidek Instruments, Italy)  
was used for that purpose. The treatment included  
spectacle correction, right eye patching, pleoptic  
training sessions for the left eye and the biofeedback  
rehabilitation using the MP1 microperimeter biofeed-
back  mode  setting.

The visual acuity assessment performed in 2009  
revealed the following: BCVA RE +3.0 Dsph = 0.4, 
BCVA LE +5.0 Dsph = 0.02, deviation angle +25°.  
The microperymetry showed nearly central (30%)  
fixation of the right eye, unstable within: 2° (Ø):  
19%, 4° (Ø): 59%, as well as the eccentric fixation  
of the left eye (4%), unstable within: 2° (Ø) 17%,  
4°  (Ø):  48%. 

The vision assessment in 2013 revealed the follo- 
wing: BCVA RE = 0.9, BCVA LE = 0.4, deviation  
angle +9°, central fixation in the right eye, stable  
within: 2° (Ø): 75%, 4° (Ø): 91%, as well as the  
eccentric  fixation  in  the  left  eye. 
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parametrów niestabilnej fiksacji w obszarze: 2º (Ø):  
41%, 4º (Ø): 74%.

Badanie mikroperymetryczne umożliwia ilościową 
ocenę stabilności fiksacji, graficzne przedstawienie 
jej rozkładu oraz obrazuje zmiany fiksacji w trakcie  
leczenia niedowidzenia. Ponadto, wykorzystanie fun- 
kcji biofeedbeck mikroperymertu MP1 daje możliwo- 
ści  rehabilitacji  wzrokowej  oka  niedowidzącego.

Microperimetry enables quantitative assessment  
of fixation stability in amblyopic children. It makes  
it possible to produce a graphic representation of its 
distribution and to track fixation changes during tre-
atment. Moreover, the use of the biofeedback fun- 
ction provides opportunities for visual rehabilitation  
of the amblyopic  eye.
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