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A látóideget a retina és CGL közötti szakaszán érő,           
különböző kórfolyamatokra bekövetkező, nem specifikus 
reakció, mely a retinális ganglionsejtek és nervus opticusban 
futó axonok degenerációjának morfológiai következménye.

A papilla decoloratioja jellemzi, mely súlyos funkcióromlással 
jár együtt.

Primer opticus atrophia: oedemás vagy gyulladásos  folyamat 
nem előzte meg.

A ganglionsejt- és idegrost pusztulást különböző etiológiai 
tényezők sejtszínten azonos patomechanizmussal idézik elő, 
melynek alapja az axonális transzport károsodása.     

Opticus atrophia meghatározása



Axonális transzport károsodása következtében 

• CGL felől az agyi neurotrophicus faktorok retrográd                                                   

áramlása megszűnik

• excitotoxinok /glutaminsav/ felszaporodása

• neurotoxikus szabadgyökök /NO/ koncentrációja nő

Mindez necrosist és apoptosist eredményez.   

Descendáló atrophia /retrográd axon degeneratio/:

Az axonvesztést glia sejtek pótolják, anélkül, hogy a papilla                                         

szerkezete megváltozna. A proliferáló astrocyták szabályos 

elrendeződésűek: columnaris gliosis.   



Szemfenéki kép

• papilla határa éles

• színe sápadt /”krétafehér”/

• kapillárisok száma csökken 
Kestenbaum f. kapilláris teszt: norm. 9-10

atrophia: 2-3

• lamina cribrosa jól látható a prelamináris szövet hiánya miatt

A rostok atrophiájának megfelelően szektorszerű lehet a 
decoloratio – temporálisan kifejezettebb /a papillomacularis 
köteg fokozott érzékenysége/.



A papilla decoloratiója nem mindig áll arányban a funkcióval. 
A vízusromlás és látótér kiesés általában előbb jelentkezik,     
a descendáló atrophia kialakulásához hosszabb időre van 
szükség /4-6 hét/.

A papilla decoloratio mértéke prognosztikai jelentőségű.
Az enyhén decolorált papilla arra utal, hogy a károsodás nem 
régi, így az ok megszűnése látásjavulást eredményezhet.

Súlyos decoloratio / atrophia/ esetén a látóideg károsodása 
irreverzibilis, funkciójavulás nem várható.



Etiológia
• kompressziós és infiltratív

• demyelinisatiós

• postinflammatoricus

• toxikus / nutritionalis

• ischaemiás 

• traumás

• glaucoma

Attól függően, hogy a folyamat a papilla közelében, vagy attól 
proximálisan zajlik, kialakulhat akár primer, akár szekunder 
opticus atrophia.



Kompressziós és infiltratív eredetű 

opticus atrophia

Kompressziós: tumor 

granuloma

aneurysma

csontbetegség: craniostenosis, scaphocephalia,

fibrosus dysplasia, Paget kór 

Infiltratív: sarcoidosis

leukémia               



Orbita tumorok

benignus, lassú növekedésű

orbitacsúcsban, canalis opticusban elhelyezkedő

• haemangioma

• neurinoma

• neurofibroma

• opticus glioma

• opticus hüvely meningeoma



Hypophysis adenoma jellemzői:

• Fokozatos látásromlás

• Látótérkiesés: leggyakoribb a szimmetrikus bitemporális 
hemianopia, mely gyakran  együtt jár egyik, vagy mindkét 
oldali nervus opticus direkt sérülésével.

• Endocrin dysfunkció

• Fejfájás



Hypophysis adenoma
5-6 éve fokozatos látásromlás 
glaukómának tartották 

Utóbbi hónapokban progresszív fejfájás

j.o. decolorált

b.o. atrophiás 
papilla

postop. vízusa nem 
változott

V 0,5

fén.

Látótér: j.o. temporális kiesés



Bázis meningeomák

Jellemző az aszimmetria, azaz az egyik szem látásromlása 

évekkel megelőzi a chiasma lézió kialakulását.

Gyakran egyedüli tünet a látásromlás. 

Tuberculum sellae meningeoma

Kisszárny meningeoma

Olfactorius meningeoma



Olfactorius meningeoma
S.J. 36 é. Látásromlás 3 hónapja

Anozmia 4 éve

V
kml

0,2

natív

j.o. kifejezetten, b.o. 
mérs. decolorált papilla

postop. V 3 mou.

0,9



Aneurysma

• a. carotis int. : distalis cavernosus

supraclinoidalis

• a. cerebri ant.

• a. communicans ant.

• a. ophthalmica

Opticus léziót, vagy aszimmetrikus chiasma léziót okozhatnak.



A. comm. ant. saccularis aneurysma

0,7

0,8V

kp. decolorált 
papillák



Tractus opticus laesio jellemzői

• Ellentétes oldali homonym hemianopia, mely általában                                                                         
inkongruens és inkomplett. 

• Opticus atrophia kevésbé kifejezett, és aszimmetrikus.

A góccal ellentétes oldalon /nasalis rostok/ kifejezettebb.    
Chiasmában a kereszteződő rostok nagyobb számban 
vannak. 

• Lézióval ellentétes oldalon RAPD.



Tractus glioma
K.J. 16 é.

Visus: 0,6 o.u.



Glaucoma

Papilla decolorált, a peremterület kivételével

Excavatio kiszélesedése / verticalis C/D > 0,4 /

Neuroretinális peremterület körülírt, vagy körkörös elvékonyodása /R/D/

Peripapillaris chorioretinalis atrophia /halo glaucomatosa/

Értünetek: erek nasalis irányba tolódása,    

papilla szélén az erek megtörve buknak

proximalis constrictio

Papilla körül vérzések

Az emelkedett szemnyomás kimélyíti az excavatiót, a lamina cribrosát 
hátraboltosítja, ezáltal az axonális transzport folyamatokat gátolja.



A glaukómás és nem glaukómás papilla atrophia elkülönítése:

• szemfenéki kép

• látótérkiesés

• szemnyomás

A  legtöbb tévedést az okozza, hogy a nem glaukómás opticus 
atrophiát glaukómának tartják, és ezért a helyes diagnózis 
felállítása késve történik meg.



Neuritis retrobulbaris
• Demyelinisatiós betegség: SM, Devic kór, acut disseminált encephalomyelitis

• Postinflammatoricus:

bakteriális: Lyme kór, tbc, mycoplasma pneumoniae

virális: herpes simplex, herpes zoster, HIV, EB vírus, hepatitis A,B, mumps, 

rubeola, adenovirus, coxsackie, CMV

parazita: toxoplasma, toxocara, cysticercosis,

gomba: cryptococcosis, aspergillosis, mucormycosis, histoplasmosis

• Postvaccinatios

• Autoimmun betegségekhez társuló: SLE, Sjögren syndr., polyarteritis nodosa,                                                  

Wegener granulomatosis, Behcet kór, sarcoidosis,                            

antifoszfolipid sy., Crohn betegség       



Tünetek:

• hirtelen kezdetű látásromlás

• fájdalom, mely szemmozgásra fokozódik

• centrális, centrocoecalis scotoma

• RAPD

• cFF csökkenés

• VEP: az amplitudó csökkenés mellett kifejezett a vezetési                                                                    

latencia megnyúlása /P 100 hullám késik/

• steroid javulást eredményez



Ischaemiás opticus neuropathia
• hátsó ischaemiás opticus neuropathia

arteritises  /A-PION/

nem arteritises /NA-PION/

Hypertoniás és arterioscleroticus értünetek.

Életkor 50 év feletti.

Leggyakoribb a centrális scotoma. 

Steroid csak részleges javulást eredményez.

VEP: latencia mérs. megnyúlása, amplitudó kifejezett      

csökkenése

• perioperatív ON – hypovolaemiás hypotensio

• post-irradiatiós ON



Toxikus / nutricionális opticus neuropathia
• kétoldali fokozatos látásromlás

• centrocoecalis /centrális/ scotoma

• steroid hatástalan

Szimmetrikus bilaterális demyelinisatio, mely a nervus opticus 
centrális rostjaiban kezdődik, ami az axiális helyzetű 
papillomacularis kötegnek felel meg.

• nehézfémek: ólom, arzén, higany

• nikotin, alkohol

• vitaminhiány: B12, fólsav, thiamin

• methanol, etilénglikol

• gyógyszer: chloramphenicol, szulfonamid, amiodarone, INH,

ethambutol, streptomycin 



Traumás opticus neuropathia
• direkt

• indirekt, tompa fejtraumák után

Látóideg károsodása
• mechanikai: oedema vagy haemorrhagia

• vascularis insufficiencia: kis arteriolák  szakadása,   

thrombosisa

• direkt contusiós necrosis



Összefoglalás

A komplett opticus atrophia irreverzibilis és végleges állapotot 
jelent. Végstádiuma lehet különböző kórfolyamatoknak.

Kezelési lehetőség nincs.

Az etiológia tisztázása azonban az esetleg még meglévő 
funkció megőrzése érdekében feltétlenül szükséges. 
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