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ZastOsOwanie MikrOperyMetrii w cukrZycy  
typu 1 u dZieci

use Of MicrOperiMetry in chiLdren  
with type 1 diabetes

Słowa kluczowe
Cukrzyca typu 1, mikroperymetria, czułość siatkówki, 
dzieci, cukrzycowy obrzęk plamki.

Streszczenie
W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost za-

padalności na cukrzycę u dzieci i młodzieży. W wie-
ku rozwojowym najczęściej występuje cukrzyca ty- 
pu 1. Większość przypadków cukrzycy typu 1 jest  
rozpoznawana między 10 a 12 r.ż. Jednym z pod- 
stawowych badań okulistycznych jest angiografia 
fluoresceinowa, która jako badanie inwazyjne nie  
zawsze  może  być  wykonana  u  dzieci.

W ostatnich latach ważną rolę odgrywają niein- 
wazyjne techniki obrazowania, takie jak: optyczna 
koherentna tomografia, mikroperymetria i autofluo- 
rescencja. Mikroperymetria bada czułość siatków-
ki w pożądanej lokalizacji w połączeniu z bezpośre- 
dnim obserwowaniem dna oka, pozwala też na do- 
kładną  analizę  fiksacji.

W pracy przedstawiono przykłady badania mikro- 
perymetrycznego u 3 pacjentek w wieku 16–17 lat  
z cukrzycą typu 1. Badanie wykonano przy użyciu  
mikroperymetru MP1. Czas trwania choroby wynosił 
4, 12 i 13 lat. U wszystkich naszych pacjentek wystę-
powała stabilna centralna fiksacja. W 3 oczach stwier-
dzono występowanie mroczków względnych w obsza- 
rze plamki o średnicy 4°, a w 3 oczach czułość siat- 
kówki  w  plamce  była  prawidłowa.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że wystę-
powanie powikłań w narządzie wzroku wzrasta z cza- 
sem  trwania  cukrzycy.

Mikroperymetria jest bardzo przydatną metodą do 
wykrywania i monitorowania zmian w plamce u mło-
dych pacjentów z cukrzycą typu 1, a analiza fiksacji 
pozwala na wczesne rozpoznanie obrzęku plamki.  
Mikroperymetria jest nieinwazyjną i dokładną meto-
dą badania czułości siatkówki i fiksacji, dzięki czemu  
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Summary
A considerable increase in the incidence of dia-

betes in children and adolescents has been repor-
ted recently. Type 1 diabetes occurs most frequen-
tly in developmental age. The majority of cases of 
type 1 diabetes is diagnosed at the age of 10–12.  
One of the basic ophthalmological examinations is 
fluorescein angiography which is an invasive test  
and  may  not  be  always  performed  in  children.

Recently, non-invasive techniques such as opti- 
cal coherence tomography, microperimetry and auto- 
fluorescence have been playing an important role  
in imaging. Microperimetry tests retinal sensitivity 
in target location in combination with direct obser- 
vation of the eye fundus; it also allows accurate  
fixation  analysis.

The study presents examples of microperimetry  
tests carried out in 3 female patients with type 1 dia- 
betes aged 16–17. The tests were performed using 
the MP1 Microperimeter. The duration of diabe-
tes was 4, 12 and 13 years. In all our patients cen-
tral fixation was stable. In 3 eyes relative scotomas 
were found within the macula of 4° in diameter;  
in 3 eyes macular sensitivity was normal. 

The tests confirm that the incidence of ocular  
complications increases  with  the  duration  of  diabetes.

Microperimetry is a very useful method to de- 
tect and monitor macular lesions in young patients 
with type 1 diabetes. Fixation analysis allows ear-
ly diagnosis of macular oedema. Microperimetry is  
a non-invasive and an accurate method of testing  
for retinal sensitivity and fixation, so it can signifi- 
cantly expand the existing ophthalmological diagno- 
stics.
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może w znaczący sposób poszerzyć dotychczasową  
diagnostykę  okulistyczną.
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