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Opticus neuropathiák
Nehézségek

• Mind szemtükrözés mind konvencionális MRI 
alacsony diagnosztikus specificitással 
rendelkezik

• Fundus vizsg: duzzanat vagy atrophia
• MRI/CT: duzzanat és/vagy kontraszt halm.
• Nem konvencionális MRI: vizuális pálya DTI 

(diffúzió elve), 3D adatbázis térbeni 
rekonstrukcióval 

• Technikai nehézségek: kicsi, kanyargós, 
kereszteződik a vizuális pálya   
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Neuritis n. optici

• Klinikai diagnózis: RAPD, látótér kiesés
• Háttéri pathológia: ADEM, MS
• Etiol: CMV, VZV, toxo, mycosis, syp, tb
• Kontraszhalmozás fennállhat 4 hónapig
• Kontraszhalmozás nem specifikus marker: 

vér-agy gát sérülését jelzi
• Lézió hossza > 17.5 mm – rosszabb 

prognózis



38 éves AA nő

• Kétoldali, először OS majd OD súlyos 
látásvesztése

• OD romlása miatt optometrista küldi
• Szemfájdalom mozgatáskor
• V: Szeou OD, Fé OS
• > 1,8 log unit RAPD OS
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Neurosarcoidosis
Kezelés

• Opticus neuropathián kívül neurológiai 
tünete jelenleg nincs

• Látása tovább romlik szteroid és egyéb 
immunszuppresszánsok (MTX  
azathyoprin, cyclophosphamide) ellenére

• Infliximab (Ramicade) stabilizálja látását
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Remicade után

• Újra fájdalom szemmozgatáskor
• Fluktuáló vizus OD
• V: Szeou – 0,1 OD, Fé-fén OS
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46 éves férfi

• Idegsebész küldi kétoldali látásromlás 
miatt

• V: 0,5 OU
• Színlátás: 6/10 OU (Ishihara)
• RAPD nincs
• Réslámpa: neg
• Motilitás: teljes OU



46 éves férfi néhány hete agyi 
cryptococcoma diagnózisa #6735104
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DTI (diffusion tensor i.)
Neuritis nervi optici

• Radiális diffúzió (RD) korrelált: Vizus (r = -0.61), Pelli-
Robson CS (r = -0.60), 5%CS (r = 0.61), OCT (r = -
0.78), VEP latencia (r = 0.61), and VEP amplitude (r = -
0.46). 

• RD neuritis utáni vizuális funkciót megkülönböztette: 
1. nl-t az enyhe és enyhét a súlyos látásvesztéstől

• Radial diffusivity in remote optic neuritis 
discriminates visual outcomes. Neurology. 2010 May 
25;74(21):1702-10. Naismith RT et al.



Klinikailag izolált neuritis n. 
optici

• pericalcarine corticalis volumen korrelált 
SM kialakulásával de egyéb kortikális 
területeké nem 

• Tehát pericalcarine cortex különösen 
érzékeny korai elváltozásra.

• Jenkins TM, Ciccarelli O, Atzori M, Wheeler-Kingshott CA, Miller DH, Thompson AJ, Toosy AT.
• J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011 Feb 5.



•Reconstruction and 
dissection of the entire 
human visual pathway 
using diffusion tensor MRI
Sabine Hofer et al Frontiers in Neuroanatomy 
April 2010



Chiasma

Meyer hurok



3 D rekonstrukciós 
MRI-re rávetítve



Köszönöm a figyelmet
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