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Wprowadzenie: Wykrywanie zaburzeń funkcji widzenia jest bardzo istotne w chorobach 
plamki, jednakże w praktyce klinicznej używany jest jedynie test Amslera oraz ocena ostrości 
wzroku. Do obrzęku plamki dochodzi na skutek nieprawidłowego przecieku płynu z naczyń i 
akumulacji w przestrzeni śródsiatkówkowej, częstymi jego przyczynami są retinopatia 
cukrzycowa i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Optyczna koherentna 
tomografia (OCT) jest złotym standardem w rozpoznawaniu i monitorowaniu wszystkich 
chorób plamki, ale nie dostarcza informacji dotyczących funkcji widzenia. Metamorfopsje to 
zniekształcenia obrazu, które są charakterystycznym objawem chorób plamki, świadczą o 
zaburzeniu struktury siatkówki. Tablice M-charts są stosunkowo nową metodą ilościowej 
oceny metamorfopsji. Automatyczna perymetria krótkofalowa umożliwia wykrycie 
początkowych zmian w warstwie komórek zwojowych siatkówki. Wykorzystuje fakt, iż 
czopki niebieskie są bardzie wrażliwe na uszkodzenie, może być więc wykładnikiem 
wczesnego uszkodzenia funkcji widzenia u pacjentów z cukrzycą. 
Celem badania było porównanie różnych metod oceny funkcji widzenia, testu Amslera i 
tablic M-charts dla oceny metamorfopsji, perymetrii statycznej dla oceny centralnego pola 
widzenia metodą biały na białym (W / W) i niebieski na żółtym (B / Y) u pacjentów z 
cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) oraz porównaniu otrzymanych wyników z najlepszą 
skorygowaną ostrością wzroku i wynikami badania OCT. Ponadto przedstawiono 
epidemiologię i nowoczesne metody leczenia DME i AMD. 
Materiał i metody: Badaniami objęto 64 pacjentów podzielonych na trzy grupy Grupa 1 
składała się z 30 oczu ze świeżo zdiagnozowanym DME. Grupa 2 składała się z 22 oczu z 
cukrzycą bez DME. Grupa 3 składała się z 12 oczu zdrowych osób i stanowiła grupę 
kontrolną. Przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, zbadano najlepszą skorygowaną 
ostrość wzroku (tablice Snellena), wykonano test Amslera, badanie tablicami M-Charts, 
badanie perymetrii SAP i SWAP oraz OCT. 
Opisano także przypadek 42-letniej pacjentki z rozpoznaną cukrzycą typu 1, u której 
stwierdzono postępującą proliferacyjną retinopatię cukrzycową (PDR) i obrzęk plamki w obu 
oczach. Pacjentka była monitorowana przez trzy lata. Leczenie obejmowało fotokoagulację 
laserem, iniekcje doszklistkowe preparatów anty- VEGF i leczenie chirurgiczne, w tym 
witrektomię. Przedstawiono również epidemiologię DME, a także wyniki oceny funkcji 
widzenia u pacjentów z AMD leczonych iniekcjami doszklistkowymi anty-VEGF w ramach 
realizacji programu lekowego. 
Wyniki: Średnie BCVA (Snellen) różniły się istotnie pomiędzy oczami w grupie kontrolnej 
(1,0 ± 0,0), oczami pacjentów z cukrzycą bez DME (0,94 ± 0,1) a oczami pacjentów z 
cukrzycą z torbielowatym DME (0,75 ± 0,20). Współczynnik metamorfopsji wynosił 37% w 
badaniu testem Amslera i 50% z wykorzystaniem tablic M-charts. Średnie wyniki 
metamorfopsji badanych metodą M-charts w pionie i poziomie w grupie oczu z DME 
wynosiły odpowiednio 0,25˚ ± 0,27˚ i 0,14˚ ± 0,27˚, w grupie chorych na cukrzycę i bez DME 
0,01˚ ± 0,04˚ i 0,03˚± 0,09˚; w grupie kontrolnej nie wykryto metamorfopsji. Istniała istotna 



różnica między wynikami M-charts w pionie V dla wszystkich grup (p <0,0001). W badaniu 
OCT siatkówka była najgrubsza w górnym kwadrancie. Średnie odchylenie od normy (MD) 
wynosiło odpowiednio dla badania SAP i SWAP: 8,9 dB i 3,6 dB natomiast wariancja 
ubytków (LV) odpowiednio 4,8 dB i 3,3 dB (p <0,0001). 
Wnioski: Zarówno tablice M- charts, jak i perymetria b/y są bardziej czułymi metodami 
oceny funkcji wzrokowej niż metody konwencjonalne (test Amslera i perymetria w/w), u 
pacjentów z DME. Ze względu na fakt, że grubość siatkówki w badaniu OCT była największa 
w górnym kwadrancie zaobserwowano znaczące różnice w grupach pomiędzy 
współczynnikiem M-charts w płaszczyźnie pionowej. Profilaktyka i leczenie retinopatii 
cukrzycowej z towarzyszącym DME jest wielokierunkowe, leczenie młodego pacjenta z 
retinopatią cukrzycową i obrzękiem plamki jest nadal wyzwaniem. Monitorowanie funkcji 
widzenia jest niezbędne u pacjentów leczonych w programie lekowym z powodu AMD. 
Comparison of the visual function assessment methods in patients with edema of the 
macula 
ABSTRACT 
Introduction: Detection of the visual function abnormalities is very important in macular 
disorders, although in the clinical practice only visual acuity and Amsler test are used. 
Macular edema occurs when there is abnormal leakage and accumulation of fluid in the 
macula from damaged blood vessels, common causes of macular edema are diabetic 
retinopathy (DR) and age-related macular degeneration (AMD). Ocular coherence 
tomography (OCT) is a gold standard for diagnosis and monitoring of all macular disorders, 
but it gives no information in regard to the visual function. Metamorphopsia is the hallmark in 
eyes with macular diseases. M-charts is a new clinical method to define the degree of 
metamorphopsia. Short Wavelength Automated Perimetry (SWAP) detects changes at the 
retinal ganglion cell level and loss of retinal nerve fibers. The principle of the short 
wavelength sensitive (SWS) cone-mediated mechanisms is that the blue cones are more 
susceptible to damage in diabetes. 
The aim of this study was to assess different visual function assessment methods, Amsler test 
and M-charts for metamorphopsia assessment, white on white (W/W) and blue on yellow 
(B/Y) perimetry for the central visual field testing in naïve patients with diabetic macular 
edema (DME), and to compare the results with the best corrected visual acuity and OCT 
results. Moreover, the epidemiology and modern treatment methods of DME and AMD were 
also presented. 
Material and methods: There were sixty-four patients divided into three groups. Group 1 
consisted of 30 eyes with newly diagnosed DME due to type II diabetes. Group 2 consisted 
of 22 eyes with type II diabetes and without DME. Group 3 includes 12 eyes of healthy 
probands served as a control group. Complete ophthalmological examination with BCVA 
measurements (Snellen charts), Amsler grid, M-Charts, SAP and SWAP perimetry and OCT 
were performed on each eye. 
A case of 42-years old female diagnosed with diabetes mellitus type 1, presenting a 
progressive proliferative diabetic retinopathy (PDR) and macular edema in both eyes was 
described. The patient was monitored during three years of the follow-up. The treatment 
included laser photocoagulation, anti-VEGF injections and the surgical treatment including 
vitrectomy. Epidemiology of DME was also presented, as well as visual function results in 
AMD patients treated with anti-VEGF injections. 
Results: The mean BCVA (Snellen) differed significantly between eyes of the healthy control 
group (1.0±0.0), eyes of diabetic patients without DME (0.94±0.1), and eyes of diabetic 
patients with cystoid DME (0.75±0.20) (p<0.0001). The rate of detection of metamorphopsia 
was 37% with Amsler test examination and 50% with M-charts. The mean vertical and 
horizontal scores in the group of eyes with DME were 0.25˚±0.27˚and 0.14˚±0.27˚, 



respectively and in the group with diabetes and without DME they were 0.01˚±0.04˚ and 
0.03˚±0.09˚, and in the control group no metamorphopsia was detected (0˚score in M-charts). 
We found no significant difference analysing H-scores between all three groups (p=0.08), but 
there was a significant difference between V-scores in all groups (p<0.0001). Retina was the 
thickest in the superior quadrant in OCT examination. Mean defect (MD) was 8.9 dB for SAP 
and 3.6 dB SWAP and loss variance (LV) 4.8 dB and 3.3 dB (p<0.0001), respectively. 
Conclusions: Both M-charts and B/Y perimetry are more sensitive visual function assessment 
methods than conventional ones (Amsler test and w/w perimetry) in naïve DME patients. As 
the retinal thickness was the highest in the superior quadrant, there were significant 
differences in the vertical M-charts between groups. Prevention and treatment of diabetic 
retinopathy with DME are multidirectional, treating a young patient with diabetic retinopathy 
and macular edema is still a challenge.  

 

 

 

 


