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WykOrzystaniE MikrOPEryMEtrii W chOrObiE  
stargardta

cLinicaL usE Of MicrOPEriMEtry in stargardt  
disEasE

Słowa kluczowe
Mikroperymetria, choroba Stargardta, fiksacja ekscen-
tryczna, dzieci, dorośli.

Streszczenie
Choroba Stargardta jest najczęściej występującą 

dystrofią plamki. Związana jest z postępującym uszko-
dzeniem warstwy nabłonka barwnikowego i warstwy 
fotoreceptorów. W 90% przypadków dziedziczenie jest 
autosomalne recesywne. Choroba jest spowodowana 
mutacją w genach kodujących prekursor lipofuscyny. 
Najczęściej ujawnia się między 7 a 12 rokiem życia.  
Prowadzi ona do utraty widzenia centralnego, przy  
zachowanym widzeniu obwodowym.

Ze względu na niestabilność fiksacji u pacjentów  
z chorobą Stargardta, zastosowanie standardowej pe-
rymetrii jest mało przydatne do oceny postępu choro-
by. Mikroperymetr MP1, firmy Nidek Technologies, 
wyposażony jest w automatyczną funkcję kontroli  
ruchów oka (automatic eye-tracking), co umożliwia 
otrzymanie wiarygodnego wyniku badania, nawet  
przy niestabilnej fiksacji.

W pracy prezentujemy przykłady wykorzystania  
mikroperymetrii u 11-letniej dziewczynki z chorobą  
Stargardta i u 26-letniej kobiety z chorobą Stargard-
ta z dnem żółtoplamistym (ABCA4), która jest naszą  
pacjentką od 12 roku życia.

U obu pacjentek w badaniu mikroperymetrycz-
nym wykazano występowanie mroczków względnych  
i bezwzględnych. Fiksacja była ekscentryczna, roz-
rzucona, niestabilna i zlokalizowana powyżej plamki.  
U młodszej pacjentki mroczki bezwzględne w bada- 
niu kontrolnym powiększyły się.

Badanie mikroperymetryczne pozwala na obra-
zowanie stopnia zaawansowania choroby Stargardta,  
ocenę stopnia progresji choroby i monitorowanie jej 
przebiegu. 
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Summary
Stargardt disease is the most common macular 

dystrophy. It is associated with progressive damage  
of the retinal pigment epithelium layer and photo 
receptor layer. In 90% of cases the mode of inheritan-
ce is autosomal recessive. The disease is caused by  
mutations in the genes encoding the precursor of li-
pofuscin. Most often it manifests itself between 7 and  
12 years of age. It leads to loss of central vision  
with preserved peripheral vision.

Due to the instability of fixation in patients with  
Stargardt disease standard perimetry is not useful  
for the assessment of disease progression. The MP1  
microperimeter by Nidek Technologies is equipped  
with the automatic eye movement control featu-
re (automatic eye-tracking) which allows to obtain  
a reliable test result, even with unstable fixation.

This study presents examples of microperimetry  
in an 11-year-old girl with Stargardt disease and  
in a 26-year-old woman, who has been treated  
since she was 12 years old, with Stargardt disease  
and fundus flavimaculatus (ABCA4).

For both patients microperimetry demonstrated ab-
solute and relative scotomas. Fixation was eccentric,  
scattered, unstable and located above the macula.  
Absolute scotomas in the younger patient were enlar- 
ged in the follow-up.

Microperimetry allows for the imaging of sta-
ges of Stargardt disease, assessment of disease pro- 
gression and monitoring of its course.

Wykorzystanie mikroperymetrii w chorobie stargardta – praca poglądowa


