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Streszczenie 
Niedowidzenie występuje u 1–4% populacji dzie-

cięcej, a wśród osób dorosłych jego występowanie 
szacuje się na ok. 2,9%. Większość niepowodzeń w 
leczeniu niedowidzenia spowodowana jest późnym roz-
poznaniem, późno zastosowanym leczeniem i brakiem  
możliwości uzyskania centralnej fiksacji.

Mikroperymetr MP-1 służy do badania pola widze-
nia metodą mikroperymetrii, która ma coraz szersze za-
stosowanie w okulistyce. Jest on również wyposażo-
ny w funkcję rehabilitacyjną biofeedback, która poprzez  
analizę fiksacji może poprawić jej parametry.

Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania 
klinicznego mikroperymetru MP-1 w leczeniu niedowidzenia.

25-letni pacjent z niedowidzeniem oka lewego zo-
stał poddany serii treningów przy pomocy funkcji reha-
bilitacyjnej (biofeedback) mikroperymetru MP-1, Ni-
dek Technologies. Przeprowadzono łącznie 10 sesji 
składających się z 10-minutowych ćwiczeń oka lewego 
1 raz w tygodniu. Warunki przeprowadzanych ćwiczeń 
były jednakowe, a pacjent był każdorazowo poddawany  
badaniu okulistycznemu przed ćwiczeniem.

Po skończonej serii ćwiczeń stwierdzono poprawę ostrości 
wzroku do dali z korekcją oka lewego z 0,3 do 0,4 oraz subiek-
tywną poprawę widzenia zgłaszaną przez pacjenta. Znalazło 
to potwierdzenie w poprawie stabilności fiksacji w badaniu 
mikroperymetrycznym.

Funkcja rehabilitacyjna (biofeedback) mikropery- 
metru MP-1 może być ciekawym i skutecznym narzę-
dziem w rehabilitacji niedowidzenia. Badania rehabili-
tacji oczu niedowidzących przy zastosowaniu powyż-
szej techniki wymagają rozszerzenia na większą grupę  
badanych.

ZastOsOwaniE kLinicZnE funkcji rEhabiLitacyjnEj 
(BiofeedBack) mikroPerymetru mP-1 w leczeniu 

niedowidzenia – Badanie Pilotażowe

cLinicaL aPPLicatiOn Of thE rEhabiLitatiOn functiOn 
(BiofeedBack) of the mP-1 microPerimeter in amBlyoPia 

treatment – Pilot study

1Oddział Okulistyki Dziecięcej SPSK nr 5 SUM w Katowicach
ordynator Oddziału Okulistyki Dziecięcej i kierownik Kliniki 

Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki SUM w Katowicach: 
prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik

2Oddział Okulistyki Dorosłych SPSK nr 5 SUM w Katowicach 
ordynator Oddziału Okulistyki Dorosłych i kierownik Katedry  

i Kliniki Okulistyki SUM w Katowicach:  
prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk

Key words
Amblyopia, treatment, microperimeter, fixation examination, 
biofeedback rehabilitation function.

Summary
Amblyopia occurs in 1−4% of children’s  population; its 

incidence among adults is estimated at about 2.9%. Most am-
blyopia treatment failures are caused by late diagnosis, late tre-
atment and inability to obtain central fixation.

The MP-1 microperimeter is usually used for visual field 
examination by microperimetry, which is more widely used 
today in ophthalmology. It also features the biofeedback reha-
bilitation function which can improve fixation parameters by 
fixation analysis.

The aim of the study is to present possible clinical applica-
tions of the MP-1 microperimeter in amblyopia treatment.

A 25-year-old patient with amblyopia of the left eye 
underwent a series of training sessions with the rehabi-
litation function (biofeedback) of the MP-1 microperi-
meter by NIDEK Technologies. A total of ten 10-minute 
training sessions of the left eye were performed once  
a week. The exercise conditions were identical and each time 
before the exercise the patient was subjected to an ophthalmo-
logical examination.

After a complete series of exercises, improvement was 
observed in visual acuity of the left eye with a correction of 
0.3−0.4 and a subjective improvement in vision was reported 
by the patient. This was confirmed by the improvement in fixa-
tion stability during microperimetry examination.

The rehabilitation function (biofeedback) of the MP-1 mi-
croperimeter is an interesting and effective tool to rehabilitate 
amblyopia. Research on amblyopic eye rehabilitation using 
the above technique requires a larger group of patients to be 
included in the study.

Zastosowanie kliniczne funkcji rehabilitacyjnej (biofeedback) mikroperymetru MP-1... – praca kazuistyczna  


