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Definíció

Opticus atrophiáról beszélünk, ha a retinális
ganglion sejtek vagy axonjaik károsodnak:
a látóidegfő sápadt, decolorált lesz

Sápadt színű papilla azonban nem mindig 
jelent súlyos látásélesség károsodást !



A decolorált papilla lehet a környező retinával egy
szintben, de lehet excavált vagy promineáló is

szintben excavált

promineáló



Az opticus atrophiák osztályozása sokféle 
szempont szerint lehetséges:

öröklődő - szerzett: congenitális
későbbi életkorban manifesztálódó

ascendáló - descendáló
retinális ok - retrobulbaris eredetű



Ascendáló opticus atrophia

I. Öröklődő opticus atrophiák:
 DOA (dominansan öröklődő opticus atrophia, 

Kjer atrophia)

 Behr atrophia (AR öröklődés, diabetes mellitussal járhat)
 Leber atrophia (mitochondrialis)



III. Anyagcsere beteségek
Batten-Mayou betegség
Mucopolysacharidosis 
Tay-sachs

IV. Neurológiai kórképekhez társuló OA:
Friedreich ataxia 
Spinocerebellaris ataxia 
Charcot-Marie-Tooth betegség

II. Öröklődő retinabetegségek
 Csap dystrophiák
 Csap-pálcika dystrophiák

Ascendáló opticus atrophia



Szerzett retina betegségek okozta opticus atrophiák

Arteria centralis retinae occlusio 
Cilioretinalis arteria occlusio 
Extensive trauma 
Fertőzéses eredetű macula betegségek



Descendáló opticus atrophia

1. Papilla szintjében van a kóroki tényező

A papilla a környező retina szintjében marad
A kiváltó ok ischaemia: NAION, AION



Descendáló opticus atrophia 

2. Excavált papilla 
glaucoma, alacsony tenziójú glaucoma 
fejlődési rendelleneségek 
(tilted disc, optic disc pit, coloboma, megalopapilla)

LTG

tilted disc

optic disc pit

coloboma



Descendáló opticus atrophia

3. Előemelkedő, promineáló papilla

chronicus hypotensio Drusen papillae

Chronicus papillitis, CRVO, malignus hypertonia



Descendáló opticus atrophia
Opticus károsodást okozó retrobulbaris kórképek

 Intraorbitalis ok:
tumor (meningeoma, glioma) 
pseudo-tumor orbitae
endocrine orbitopathia
infiltrative betegségek (sarcoidosis) 



 Intracranialis ok:
tumor cerebri 
pseudotumor cerebri (PTC)
hydrocephalus



 Papilla excavációval járó kórképek (pseudoglaucoma)
A-AION (arteritises eredetű elülső opticus neuropathia)
trauma: orbitális vagy intracraniális trauma
intracranialis kompressio



Opticus atrophia egyéb okai:

Sugárterápia következtében 

kialakuló opticus atrophia

CAR syndroma (carcinomával 

kapcsolatos autoimmun 

kórkép)



Pupilla reakciók: direkt, indirekt, reflexes pupillamerevség 
(light-near dissociation)

Szemmozgások vizsgálata
Látásélesség, IOP
Ophthalmoscopia
Látótér vizsgálatok   statikus (glaucoma)

dinamikus (ischaemiás kórképek
axonkárosodást okozó látópálya 
károsodások lokalizálása) 

Vizsgáló módszerek az OA okának kiderítésére

Képalkotó eljárások: CT, MRI
minden betegnél, ha nem nyilvánvaló az OA oka képalkotó 
eljárás (CT, MRI) vizsgálatot kell végezni!



Ascendáló OA: általában szemészeti vizsgálattal 
kideríthető (ophthalmoscopia, FLAG, OCT, 
elektrofiziológia )

Descendáló OA

a) Papilla szintjében az ok: ophthalmoscopia, UH,   
látótér vizsgálat, elektrofiziológia

b) Intra orbitális ok: UH vizsgálat, orbita CT

c) Intracraniális ok: pupilla reakciók, látótér,  
elektrofiziológia, CT/MRI) 
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