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Wstęp: Pojęcie neuropatii nerwu wzrokowego obejmuje grupę chorób o różnej etiologii. Do 
często występujących neuropatii nerwu wzrokowego zalicza się neuropatię jaskrową. Inne, 
rzadsze przyczyny neuropatii to: dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowych, neuropatia 
uciskowa, toksyczna oraz zapalna i niedokrwienna. Badanie pola widzenia, zarówno przy 
pomocy perymetrii kinetycznej, jak i statycznej, jest niezbędne do postawienia rozpoznania i 
monitorowania funkcji widzenia w późniejszej obserwacji we wszystkich neuropatiach nerwu 
wzrokowego. Pół-automatyczna perymetria kinetyczna (ang. semi-automated kinetic 
perimetry - SKP) umożliwia pomiar powierzchni mroczka centralnego oraz pozostałego 
obwodowego pola widzenia, nawet przy niskiej ostrości wzroku. Mikroperymetria pozwala na 
ocenę czułości siatkówki oraz analizę fiksacji, może być również stosowana jako narzędzie 
treningu fiksacji ekscentrycznej. 
Celem pracy była ocena funkcji widzenia przy pomocy różnych metod (pół-automatyczna 
perymetria kinetyczna, perymetria statyczna, mikroperymetria) u pacjentów z rzadko 
występującymi neuropatiami nerwu wzrokowego: dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego 
Lebera (ang. Leber hereditary optic neuropathy- LHON), neuropatią toksyczną i neuropatią 
uciskową oraz przedstawienie najnowszych metod leczenia LHON. 
Materiał i metody:Pole widzenia zostało zbadane przy pomocy SKP oraz SAP w 22 oczach 
11 pacjentów z potwierdzoną genetycznie mutacją mitochondrialnego DNA11778G>A 
powodującą LHON oraz w 12 oczach sześciu pacjentów z neuropatią toksyczną. Pole 
powierzchni otrzymanych izopter zostało zmierzone w stopniach2(°2). 
Jeden z pacjentów z potwierdzoną mutacją mitochondrialnego DNA11778G>A został 
poddany trwającemu 8 tygodni treningowi wzrokowemu (16 sesji) za pomocą 
mikroperymetrii. Dokonano analizy następujących parametrów: P1, P2 oraz Bivariate 
Contour Ellipse Area (BCEA). Opisany został również przypadek 59-letniej kobiety z 
oponiakiem nerwu wzrokowego monitorowanym przy pomocy SAP oraz optycznej 
koherentnej tomografii (OCT) tarczy nerwu wzrokowego. 
Wyniki: Uzyskane wyniki badań pola widzenia za pomocą SKP wykazały obecność 
mroczków centralnych w 18 oczach (82% badanych) pacjentów z LHON; obwodowe pole 



widzenia w tych oczach pozostało nienaruszone. W badaniu SKP średnia powierzchnia 
mroczka centralnego wyniosła 408,8°2, a średni obszar obwodowego pola widzenia wynosił 
12291,1°2. Również badanie SAP ujawniło występowanie mroczka centralnego u tych 
pacjentów.W czterech oczach (18%) z LHON z najgorszą ostrością wzroku, wykazano 
obecność zachowanej jedynie centralnej wyspy pola widzenia, o średniej powierzchni 
wynoszącej 898,4 °² określonej przy użyciu SKP. U tych pacjentów ze względu na zbyt niską 
ostrość wzroku badanie SAP nie było możliwe do przeprowadzenia. 
Średnia powierzchnia mroczków centralnych u pacjentów z neuropatią toksyczną wyniosła 
41,8 °² dla znacznika III4e, 22,9 °2 dla znacznika I4e i 16,1 °² dla znacznika I2e. SAP 
ujawniła obecność mroczka centralnego u wszystkich pacjentów. 
U pacjenta z LHON leczonego Idebenonem, poddanego 8-tygodniowemu treningowi fiksacji 
przy pomocy mikroperymetrii, poprawie uległy parametry fiksacji: P1- z 21% do 60%, P2-z 
64%do 90%. Parametr BCEA, który odzwierciedla obszar stabilnej fiksacji wynosił 29.2°² 
przedoraz 14.2°² po treningu. 
Badanie SAP u 59-letniej pacjentki, u której obrzęk tarczy nerwu wzrokowego był pierwszym 
objawem obecności oponiaka osłonki nerwu wzrokowego wykazało obecność 
niespecyficznych ubytków w polu widzenia w prawym oku, natomiast OCT obniżenie 
grubości okołotarczowej warstwy RNFL, okres monitorowania trwał 8 miesięcy. 
Wnioski: Badanie SKP to metoda umożliwiająca ilościową ocenę pola powierzchni mroczka 
centralnego, obwodowego pola widzenia oraz resztkowej wyspy pola widzenia w stopniach2 u 
pacjentów z rzadkimi neuropatiami nerwu wzrokowego. SKP pozwala na dostarczenie 
dodatkowych informacji na temat funkcji widzenia u pacjentów cierpiących na LHON oraz 
neuropatię toksyczną. Zastosowanie dużego, ruchomego znacznika (V4e) w badaniu SKP 
umożliwia przeprowadzenie badania u pacjentów z niską ostrością wzroku, tak więc ocenę 
zachowanego widzenia obwodowego nawet przy znacznie uszkodzonym widzeniu 
centralnym. 
Rehabilitacja wzrokowa za pomocą mikroperymetrii pozytywnie wpływa na stabilność 
fiksacji u pacjentów z LHON. 
Dzięki badaniu OCT okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki możliwe jest 
monitorowanie struktury nerwu wzrokowego u pacjentów z dobrą funkcją widzenia z 
oponiakiem nerwu wzrokowego. W praktyce klinicznej niezbędna jest współpraca okulistów, 
neurologów, neurochirurgów, radiologów i radioterapeutów we właściwym prowadzeniu 
pacjentów z neuropatią uciskową. 
Terapia dziedzicznych chorób nerwu wzrokowego stanowi ogromne wyzwanie dla 
współczesnej medycyny. Najbardziej obiecująca wydaje się terapia Idebenonem oraz terapia 
genowa w LHON. 

Visual function assessment in patients with rare optic neuropathies 
ABSTRACT 
Introduction: Optic neuropathies comprise a group of disorders in which the cause of optic 
nerve dysfunction appears to bevarious. The most frequently occurring neuropathy of the 
optic nerve is glaucomatous neuropathy. Other, less frequent causes of neuropathy are 
hereditary optic neuropathies, compressive neuropathy, toxic, inflammatory and ischemic 
neuropathy. VF testing, both with kinetic and static perimetry, is critical in the diagnosis and 
essential for monitoring the visual function of all optic neuropathies. Semi-automated kinetic 
perimetry (SKP) offers advantage of measuring central scotoma and assessing remaining 
peripheral visual field, even if the central visual acuity is poor. Microperimetry examination 



allows for retinal sensitivity patterns mapping and fixation analysis, it can also be used as a 
tool for eccentric viewing eye-fixation training. 
The aim of the study was to assess the visual function using various methods (SKP, static 
automated perimetry - SAP, microperimetry) in patients with rare optic nerve neuropathies: 
Leber hereditary optic nerve neuropathy (LHON), toxic neuropathy and compressive 
neuropathy and to present modern therapy methods of LHON. 
Material and methods: Twenty-two eyes of eleven consecutive LHON patients with 
confirmed mitochondrial 11778G>A DNA mutation and twelve eyes of six patients with toxic 
optic neuropathy were examined both with SKPand SAP. The area of obtained isopters was 
measured in square degrees (deg2). 
One patient with confirmed mitochondrial LHON 11778G > A mutation underwent 16 visual 
rehabilitation sessions — two for each of 8 weeks using the training module available in the 
microperimeter. To measure the fixation stability with MAIA microperimeter, P1, P2 and 
Bivariate Contour Ellipse Area (BCEA) parameters were used. 
Acase of a 59-year-old femalewith optic nerve sheath meningioma monitored with SAP and 
OCT examinations was also described. 
Results: VFs obtained with SKP in LHON patients showed central scotomas in 18 eyes 
(82%); the periphery of the VF in these eyes remained intact. The mean area of central 
scotoma was 408.8 deg2, and the mean area of the peripheral VF was 12291.1 deg2; SAP also 
revealed central scotoma in these patients. In four eyes (18%) with the worst visual acuity, 
only the residual central island of VF was found using SKP (mean area 898.4 deg2), SAP was 
difficult to obtain. In a group of patients with toxic neuropathy area of central scotoma was 
41.8 deg2 for III4e isopter, 22.9 deg2 for I4e isopter and 16.1 deg2for I2e isopter. SAP 
revealed central scotoma in all patients. 
Fixation stability parameter of the trained better eye of a patient with LHON was P1-21%, 
P2-64% at the first session versus P1-60%, P2-90% at the last session. BCEA values were 
29.2°² before and 14.2°² after training, respectively. 
During eight months of follow-up we observed persistent oedema of the right optic disc and 
full visual acuity in a patient with unilateral optic nerve sheath meningioma. There was a 
decrease in the retinal nerve fibre layer thickness and non-specific visual field defect in the 
right eye. 
Conclusions: SKP enables the quantification of the area of central scotoma, preserved 
peripheral VF, and residual central island of vision in patients with rare optic neuropathies. 
SKP provides additionalclinical information in regard to the visual function of patients with 
LHON and toxic optic neuropathy, apart from SAP. Using V4 stimulus is especially useful in 
LHON patientswith poor visual acuity, when SAP is difficult to obtain. SKP is comparable 
with SAP in assessing central scotoma in patients with toxic optic neuropathy. Visual training 
via microperimetry in patients with LHON could potentially be a method that improves the 
fixation stability in the longitudinal follow-up. OCT examination offers the advantage of 
monitoring the peripapillary RNFL in patients with compressive optic neuropathy and good 
visual function. In cases of optic nerve sheath meningioma a team approach involving 
ophthalmologists, neurologists, neurosurgeons, radiation therapists and radiologists is the 
most beneficial for establishing diagnosis. 
The therapy for hereditary optic nerve diseases is a huge challenge for the modern medicine. 
 


