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• Neuritida optiku 

• Heredofamilární atrofie optiku

• Neuromyelitis optica (NMO, Devicova choroba)

• Poruchy okohybného aparátu

NeurooftalmologieNeurooftalmologie-- úúvodvod



Neuritida optikuNeuritida optiku

• věk 15- 45 let
• většinou jednostranný zánět očního nervu
• akutníči subakutní porucha zraku různého stupně

�postižení zrakové ostrosti
�citlivosti na kontrast
�barvocitu
�zorného pole - centrální skotom u 60% pacientů

(paracentrální skotomy, altitudinální defekty, 
periferní deprese)

• bolest při pohybech oka retro či periokulárně
• Gunnova zornice- porucha přímé fotoreakce 
• Uthoffův příznak- přechodné zhoršení zraku na oku po 

proběhlé neuritidě při přehřátí organizmu, horečce, horké
lázni, fyzické aktivitě, po jídle



Neuritida optiku Neuritida optiku -- diagnostikadiagnostika

Po proběhlé atace
disk optiku bledý, ostře ohraničený, 

atrofie či subatrofie terče.

•intraokulární neuritis u  30%
(prosáknutí, hemoragie disku )

•retrobulbární neuritis
( normální vzhled terče optiku )

OFTALMOSKOPICKYOFTALMOSKOPICKY



Neuritida optiku Neuritida optiku -- diagnostikadiagnostika

Vyšetření VEP
• prodloužení latence P100 
• zmenšení amplitudy VEP 

(snížení zrakové ostrosti)
• po odeznění akutní fáze se 

zvyšují amplitudy, 
patologické prodloužení
latencí přetrvává



Neuritida optikuNeuritida optiku -- prprůůbběěhh

• rychlý pokles zrakových funkcí různé intenzity (až na
světlocit)- centrální skotom se šíří k periferii

• fáze kulminace poruchy po 1-2 týdny
• fáze úpravy 2-3 týdny i měsíce (restituce od periferie 

k centru), 
vysoké procento spontánních úprav zraku
mohou přetrvávat poruchy barvocitu.

Riziko pozdějšího rozvoje RS po ONdle ONTT:
� 5 leté riziko: normální MR mozku 16 %

1-2 léze na MR mozku 37 %
3 a více lézí 51 %

� další rizika věk 15- 50 let, ženy, kavkazská rasa. 



Neuritida optikuNeuritida optiku -- difdgdifdg..

• útlak zrakového nervu( v orbitě, hypofyzární adenom,
aneuryzmatem, periselární meningeom)

• nádory optiku(meningeom, gliom nervu, infiltrace při
sarkoidóze, leukémii, histiocytóze, plazmocytomu)

• pseudotumor cerebri

• cévní a oběhové poruchy( ischemie zrakového nervu- edém 
papily, prudká změna zraku, přetrvávající defekt, arteriitis).

• traumata optiku

• nutriční a toxické neuropatie

• vrozené a vývojové anomálie(hereditární neuropatie optiku).



HeredofamiliHeredofamiliáárnrn íí atrofie optikuatrofie optiku I.I.

• vzácné, oboustranné atrofie optiku

• samostatný výskyt nebo v kombinaci 

s degeneracemi CNS či oka 

(spinocerebelární ataxie, 

pigmentová retinopatie, zevní oftalmoplegie)

1. AD dědičné- Kjerova atrofie optiku, postupná ztráta zraku,
dyschromatopsie (žlutá, modrá), parciální atrofie papil, většinou 
benigní průběh, méně často spojeno s nystagmem a mentálními
poruchami.

2. AR dědičné- nejtěžší forma, od začátku těžká porucha zraku a 
bloudivý nystagmus, papily atrofické, často sdruženo s ataxií,
spasticitou, hypertonií, mentální retardací, juvenilním diabetem



HeredofamiliHeredofamiliáárnrn íí atrofie optikuatrofie optiku II.II.

3. mitochondriální dědičnost- Leberova hereditární atrofie optiku

� prudký pokles zraku na jednom oku s prosáklou papilou

� v odstupu dní až týdnů postihuje druhé oko

� porucha trvalá

� v ČR postiženi většinou pouze muži (pouze 3-10 % žen)

� přenašečky jsou pouze ženy, muži onemocní (výskyt bývá
víc jak z poloviny sporadický)

� první známky ve 13-25 letech u mužů (u žen ve starším 
věku)

� mitochondriální mutace- záměna argininu za histidin 
způsobí dysfunkci NADH dehydrogenázy a poruchu
oxidativní fosforylace.



Neuromyelitis opticaNeuromyelitis optica ((DevicovaDevicovachoroba) I.choroba) I.

• 9x častější u žen, průměrný věk začátku v 39 letech
• Dg. kritéria NMO z 2006

� těžké ataky optické neuritidy
� akutní myelitidy(těžká symetrická paraplegie, ztráta 

citlivosti, dysfce moč. měchýře, méně časté
Lhermitteův příznak, paroxyzmální spasmy,
radikulární bolesti)

� minim. dvě ze tří podporujících kritérií
(a) léze na MR míchy větší než 3 míšní segmenty
(b) MR mozku nesplňuje dg. kritéria SM
(c) NMO-IgG seropozitivita

• Rozdíly s SM:
� absence OP pásů (přítomny pouze u 15-30% pacientů)
� MR léze mozku u 10% pacientů
� NMO IgG anti-aquaporin 4 (91-100% specifické pro NMO, 

pouze 25% pacientů je seronegativních)



Neuromyelitis opticaNeuromyelitis optica ((DevicovaDevicovachoroba) II.choroba) II.

• během 5 let je 50% pacientů slepých nebo na vozíčku

• 5-leté přežití 68% (respirační selhání)

• špatná prognóza dle frekvence atak během prvních dvou let
tíže první ataky

• v 80-90% relabující- relapsy jsou těžké

• léčba: 

� vysoké pulzy i.v. kortikosteroidů, 

� u pac. refrakterních včasná plazmaferéza,

� azathioprin 2,5-3 mg/kg/den+ prednison 1mg/kg/den,

� mitoxantron,

� rituximab.



Poruchy okohybnPoruchy okohybnéého aparho aparáátutu

• periferní paréza- n. abducens, méně n.
oculomotorius, n. trochlearis-
charakteristická je měnlivost a prchavost
diplopie.

• nystagmus- u 50-60% pacientů,  pozdní
příznak, záškubový horizontální, méně
vertikální nystagmus).

• pohledové obrny- pozdní příznak
� vertikální hybnost- mezencefalická

léze,
� horizontální hybnost- léze pontinní,
� internukleární oftalmoplegie: léze

FLM, vázne addukce, abdukce je 
volná, na abdukujícím oku je 
disociovaný záškubový nystagmus.



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.

PPěěkný vkný vííkend.kend.


