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Streszczenie 
Badanie pola widzenia (perymetria) jest badaniem 

funkcji widzenia w topograficznie zdefiniowanym punk-
cie. Jednym z rodzajów perymetrii jest mikroperyme-
tria. Łączy ona badanie pola widzenia z badaniem dna 
oka w tym samym czasie. Dzięki temu możliwe staje 
się badanie czułości siatkówki w dokładnie określonej 
przez badającego lokalizacji. Gdy mamy do czynienia 
z zaburzeniem fiksacji centralnej, standardowe bada-
nie pola widzenia nie jest wiarygodne. Mikroperyme-
tria umożliwia dokładną analizę fiksacji, co pozwala 
wyciągnąć właściwe wnioski i podjąć odpowiednie  
działania terapeutyczne.

W pracy przedstawiono zastosowanie mikroperyme-
trii do diagnostyki schorzeń siatkówki i plamki o cha-
rakterze zwyrodnieniowym, naczyniowym, zapalnym  
i genetycznym. Zaprezentowano zdjęcia z badań wy- 
konanych przy zastosowaniu mikroperymetrii: prawi-
dłowy obraz plamki, cukrzycowy obrzęk plamki, otwór 
plamki, stan po wykonanej witrektomii tylnej z powo-
du pourazowego odwarstwienia siatkówki, makulopa- 
tię, plamkę w chorobie Stargardta oraz obraz siatkówki 
okolicy tarczy nerwu wzrokowego u pacjentki z rozpo-
znaną jaskrą pierwotną otwartego kąta.

Wyniki badania zostały przedstawione na barwnej 
skali, na tle zdjęcia dna oka lub numerycznie. Przeanali-
zowano parametry związane ze średnią czułością (mean 
sensitivity – MS) oraz jej obniżeniem w badanym ob-
szarze siatkówki (mean defect – MD). Parametry te zo-
stały wyrażone w decybelach (dB). Badania wykonano  
przy użyciu mikroperymetru MP-1 firmy Nidek.

Mikroperymetria jest nowoczesną, dokładną i przy-
datną metodą badania czułości siatkówki w pożądanej 
lokalizacji, przez co może w znaczący sposób poszerzyć 
dotychczasową diagnostykę okulistyczną.
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Summary
Examination of the visual field (perimetry) is a test of 

visual function at a topographically-defined point. One 
type of perimetry is microperimetry. It is a simultane-
ous examination of the visual field and the fundus. Thus, 
it is possible to test retinal sensitivity in an exact loca-
tion specified by the examiner. The standard visual field 
test is not reliable in the case of central fixation disor-
der whereas microperimetry enables an accurate fixation 
analysis which, in turn, enables us to draw the correct  
conclusions and take appropriate therapeutic action.

The article presents the use of microperimetry in 
diagnostics of retinal and macular degeneration, and 
their vascular, inflammatory and genetic disorders. The 
following microperimetric images are depicted in the 
study: normal macular image, diabetic macular oede-
ma, macular hole, condition after posterior vitrectomy 
due to post-traumatic retinal detachment, the macu-
la in Stargardt disease and retinal image in the optic 
disc region in a female patient diagnosed with primary  
open-angle glaucoma.

The test results are presented on a colour scale, aga-
inst eye fundus images, or numerically. Parameters as-
sociated with mean sensitivity (MS) and its reduction 
in the examined retinal area (mean defect, MD) were 
analysed. These parameters are expressed in decibels 
(dB). The tests were performed using a NIDEK MP-1  
Microperimeter.

Microperimetry is a modern and accurate method, 
which is useful for testing retinal sensitivity in a spe-
cified location, and can significantly extend the scope  
of ophthalmological diagnostics.
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