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Rezumat: Nevritele optice sunt afecţiuni neurooftalmologice de cauze multiple: demielinizantă, infecţios 
inflamatorie, toxică, care evoluează cu scădere AV recuperabilă la 75% din pacienţi, scotom central, 
tulburări de simţ cromatic pe axul roşu/verde, neuropatie optică dureroasă, asociată la unii pacienţi cu 
semne neurologice reziduale. Nevritele optice afectează nervul optic în spatele laminei cribrosa de la 
papilă până la încrucişarea NO în chiasmă. RMN este important în diagnosticul pozitiv al SM. OCT 
poate fi utilă în diagnosticul pozitiv al neuropatiei optice. Riscul dezvoltării sclerozei multiple în nevrita 
optică subacută creşte până la 60% la 40 ani. Nevrita optică este: acută în intoxicaţia cu alcool metilic, 
subacută în afecţiuni demielinizante, NRB asociată cu boli infecţios inflamatorii şi vasculite sistemice, 
cronică în intoxicaţia alcoolo-tabagică. 
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Abstract: Optic neuritis are neuro-ophtalmic disorders of multiple causes: demyelinating, inflammatory 
infectious, toxic evolving towards the decrease of visual acuity, recoverable in 75% of patients, central 
scotoma, impaired chromatic sense on the red/green axis, painful optic neuropathy associated in some 
patients with residual neurological signs. Optic neuritis affects the optic nerve behind the lamina 
cribrosa of the papilla until the crossing of the optic nerve in the chiasm. MRI is important in the 
positive diagnosis of MS. OCT may be useful in the positive diagnosis of optic neuropathy. The risk of 
developing multiple sclerosis in subacute optic neuritis increases up to 60% at the age of 40. Optic 
neuritis is: acute in methyl alcohol poisoning, subacute in demyelinating disorders, NRB associated with 
inflammatory and vasculitis, chronic in tobacco-alcohol intoxication. 
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Neuropatia optică retrobulbară subacută afectează mai 
frecvent caucazieni (climat temperat), femei tinere 20-45 ani 
(F/B- 2/1), ocazional bătrâni. Din pacienţii cu NRB, 39%  pot 
dezvolta scleroză multiplă (la debut pot fi pusee de NRB fără 
alte semne neurologice de SM). Dacă în istoric există semne 
neurologice (chiar minime) de tip parestezii, slăbiciune în 
membre, atunci boala demielinizantă poate fi prezentă. 

Neuropatia optică subacută se însoţeşte de reducerea 
AV centrale, tulburări de simţ cromatic şi a sensibilităţii de 
contrast, DPAR, defecte de CV cu scotom central la lumină şi la 
culoare şi modificări oftalmoscopice sau nu (FO normal, rar 
edem papilar). 

Cauzele nevritei optice subacute sunt multiple: 
Idiopatică; Demielinizantă în SM unde NRB poate evolua cu 
recurenţe;(3,4,5,6,) Nevrite optice asociate cu infecţii (virale, 
bacteriene, fungice, neuroretinite, periretinite, mucocel); Nevrite 
optice în boli sistemice inflamatorii (sarcoidoză, inflamaţii 
cronice, nevrita optică autoimună, nevrita optică postvaccinală, 
boala Devic, boala Behcet, boala celiacă, boala inflamatorie 
Bowel, sd. Vogt-Koyanagi-Harada); Nevrita optică asociată cu 
vasculite sistemice (LES, sd Sjogren, sclerodermia, artrita 
reumatoidă, sd Churg-Straus, granulomatoza Wegener, 
poliarterita nodoasă, arterita cu celule gigante). 

Cele mai frecvente maladii sistemice asociate cu 
nevrită optică sunt: SM, Sarcoidoza, Sifilis, Boala Lyme, Boli 
vasculare de colagen (Granulomatoza Wegener, LES). 

Existând o patologie multiplă de declanşare şi 
întreţinere a NRB subacute sunt necesare investigaţii urgente 
pentru depistarea afecţiunii cauzale şi tratament adecvat. 

Semne clinice: 
Examinarea oftalmologică atentă este obligatorie şi 

arată: 
- scăderea AV, variabil; 
- CV: scotom central şi la culoare roşu/verde cu extensia 

periferică a scotomului în orice direcţie; deficite 
altitudinale, arcuate; treaptă nazală; alterări difuze ale CV. 

- simţ cromatic: discromatopsie pe axa roşu/verde poate fi 
mai importantă decât scăderea AV; saturaţia pentru roşu 
este scăzută în NRB şi ochiul afectat vede roşu mai 
întunecat; 

- sensibilitatea la contrast este anormală în 98% din cazuri; 
- defect pupilar aferent cu RFM lent; 
- în cazurile bilaterale DPA nu este evidenţiabil. 

Semne oculare:(1,2,5) 
FO poate fi normal sau la 35% dintre pacienţi există 

edem al discului optic; gradul edemului discal nu este corelat cu 
gradul scăderii AV; un număr redus de pacienţi pot prezenta 
hemoragii peripapilare; discul papilar palid poate suspiciona o 
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leziune compresivă prin anevrism sau mucocel; modificarea 
exudativă a vitrosului cu celule prezente în vitros poate fi 
prezentă în sarcoidoză, boală Behcet, unde poate exista 
periflebită retiniană; arsplanitele pot precede debutul unei 
afecţiuni demielinizante, multe parsplanite fiind asociate 
sclerozei multiple. Este posibilă nevrită optică bilaterală 
simultană sau nu, imediat sau tardiv (după 3 luni). 

Diagnostic pozitiv:(4,6) – se bazează pe examenul 
clinic şi istoricul bolii care pun diagnosticul de neuropatie optică 

Examenul de laborator ajută stabilirea diagnosticului 
pozitiv: 

Teste de sânge pentru identificarea infecţiei sau 
inflamaţiei: VSH, ACE – angiotensina enzimei de conversie, 
Proteina C reactivă, Anticorpi antinucleari, Reagine plasmatice.   

Analiza LCR pentru diagnosticul de SM în 50-80% 
din cazuri există o moderată limfocitoză cu creşterea proteinelor, 
ridicarea IgG. 

Examenul imagistic este util pentru stabilirea unui 
diagnostic etiologic. RMN serveşte pentru identificarea 
semnelor de SM (risc de SM în jur de 90% după 10 ani). 

Nervul optic poate fi edemaţiat, redus în dimensiuni 
cu posibilă evoluţie spre atrofie optică. 

RMN cu gadolinum pentru evidenţierea leziunilor 
inflamatorii ale NO. 

PEV poate fi anormal chiar în prezenţa unui RMN 
normal. PEV este util pentru diferenţierea neuropatiei în stadiu 
precoce şi permite diferenţierea între inflamaţie şi compresie. În 
faza acută a nevritei optice, amplitudinea PEV diminuă şi latenţa 
se prelungeşte. PEV este utilă pentru identificrea formelor de 
neuropatie optică  asimptomatică. 
  ERG poate ajuta la diferenţierea leziunilor maculare şi 
retiniene, în care P50 şi  N95  sunt anormale în ERG.  În 
neuropatia optică P50 tinde să rămână normal cu amplitudinea 
N95 redusă. 

Neuropatia optică asociată cu infecţii:(1,2,4,6) 
Nevrita optică poate complica o mare varietate de 

infecţii, în care nevrita optică poate fi izolată sau asociată cu 
complicaţii neurologice şi oftalmice. 

Neuropatia optică în infecţii virale: 
Infecţiile virale sunt frecvente la copii, sunt bilaterale 

şi pot avea concomitent cu nevrita optică complicaţii 
neurologice simultane de tip ataxie, meningoencefalite. LCR 
arată uşoară creştere a proteinelor şi limfocitelor. 

Infecţia cu virusul HIV: Produce determinări oculare 
şi complicaţii neurologice prin imunosupresia existentă. 

La nivel ocular, leziunile primare sunt 
microangiopatie retiniană şi exudatele cotonoase, pot aparea 
microanevrisme şi hemoragii retiniene; retinopatia progresează 
cu lărgirea ariilor focale; neuropatia optică este dată de efectul 
toxic direct al HIV 1 pe celulele ganglionare retiniene şi axonii 
nervului optic, leziuni lent progresive care uneori sunt 
neresponsive la tratament şi se însoţesc de declinul funcţiei 
vizuale; la pacienţi imunodeficitari neuropatia optică poate fi 
produsă şi prin infecţii cu toxoplasma, criptococ, tbc, varicelă. 

Infecţii bacteriene:  
Sunt rezultatul infecţiei directe a nervului optic în 

timpul unei meningite, abces, infecţii endarteritice. 
Neuropatia optică se poate însoţi de hidrocefalie şi 

HIC în abces sau tromboflebită de sinus venos. 
Shigella, Salmonella, Francisella tularensis pot 

determina nevrită optică izolată, uni, bilaterală asociată. 
Infecţia cu Mycoplasma poate fi asociată cu nevrită 

bilaterală şi complicaţii neurologice: encefalomielite diseminate, 
meningită, encefalită, poliradiculoneuropatie. 

Infecţia cu Brucella poate prezenta neuropatie optică 
asociată cu meningoencefalită, radiculopatii. 

Sifilisul se poate însoţi de complicaţii 
neurooftalmologice incluzând nevrita optică acută, neuroretinita, 
edem papilar, corioretinită şi meningită în stadiul secundar al 
bolii şi în luesul congenital.  

Alte spirochete – Borelia burgdorferi care produce 
boala Lyme prezintă în 5% complicaţii neurologice cu paralizii 
izolate de nervi cranieni, meningite, poliradiculoneuropatii şi 
oculare: neuropatia optică, neuroretinite. 

TBC în care neuropatia optică este rezultatul infiltrării 
nervului optic sau chiar a chiasmei în procesul inflamator 
granulomatos sau prin compresiunea unui tuberculom 

Leptospirele – pot prezenta nevrită optică izolată 
Bartonella henselae (boala ghearelor de pisică) 

asociază parsplanita, vasculită retiniană cu limfadenopatie 
regională, pneumonie, meningite, encefalite, neuropatii de nervi 
cranieni izolate. 

Infecţii fungice: 
Neuropatia optică poate complica o meningită, 

leziunile fiind mai grave la pacienţii imunocompromişi, 
imunosupresaţi, cu diabet, SIDA. Meningita sau abcesul 
cerebral pot fi date de mucormicoză, histoplasma, candida, 
aspergilus, criptococ. 

Boli inflamatorii sistemice 
Sarcoidoza: Este o inflamaţie granulomatoasă a 

ţesuturilor de etiologie necunoscută. Este mai frecvent prezentă 
la afroamericani. Sunt afectate mai frecvent: plamân, piele, 
articulaţii, ochi, SNC (10%) cu leziuni inflamatorii meningeale 
paralel cu neuropatii creier, canal spinal, musculatură periferică. 

Complicaţii oculare: (2,5) uveite (mai frecvent 
anterior); afectarea glandei lacrimale; conjunctivite; keratopatie; 
sclerite; neuropatie optică asociată sau nu cu edem şi inflamaţie 
adiacentă; mase granulomatoase adiacente, mici granuloame în 
piele, plămân, conjunctivă; vitrite; panuveite complicate cu 
cataractă, glaucom.  

Complicaţii neurologice: Mase meningeale la vârful 
orbitei, sinus cavernos, creasta sfenoidală, implicând structurile 
vecine care includ şi nervul optic; Este posibilă hidrocefalie 
sistemic şi HIC care pot da neuropatie prin compresie. 

Neuropatia optică în inflamaţii cronice: Debut prin 
durere oculară, perioculară care precede scăderea AV, în care 
durerea este mai intensă decât în afecţiunile demielinizante. 
Iniţial evoluţia poate fi dramatică cu orbire în 2-3 săptămâni, dar 
tratamentul trebuie continuat timp îndelungat. 

Sindrom Devic – Oftalmoneuromielită: Este o formă 
gravă de boală în care neuropatia optică cu debut brutal bilateral 
severă este asociată cu mielita transversă care apare simultan sau 
rapid în evoluţie. Este posibilă evoluţia regresivă. Fenotipul 
clinic poate fi văzut într-o varietate de boli mediate imun ca: 
LES, Sd Sjogren, anticorpi antifosfolipidici, antigen 
antineutrofil citoplasma (ANCA), viruşi, tbc, mycoplasma. Este 
mai frecvent la femei, la orice vârstă. Neuropatie unilaterală, 
secvenţial bilaterală, cu dezvoltare sincronă. Scăderea vederii 
este acută şi severă, însoţită de defecte CV. FO prezintă un disc 
optic variabil de la normal până la edem sever cu hemoragii 
peripapilar şi în timp atrofie optică. Dacă atacul acut de nevrită 
optică se repetă, pacientul rămâne cu deficit vizual permanent.  

Criterii de diagnostic pozitiv în Sd Devic: neuromielită 
optică; nevrită optică; mielită acută; leziuni IRM extinse la 3 
segmente vertebrale; RMN creier – diagnostică SM. 

Sindrom Behcet: Sindrom de etiologie necunoscută, se 
caracterizează prin ulceraţii orale, genitale recurente şi 
panuveită.  

Simptome generale: oboseală, scădere în greutate, 
stare generală de rău. 

Semne generale: Piele (eritem nodos; erupţii 
pustuloase; pseudofoliculite); afectare articulaţii genunchi, şold; 
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afectare pulmonară, tract gastrointestinal, rinichi (rar); tromboze 
şi vasculite frecvente asociate cu anevrisme arteriale; frecvent în 
bazinul mediteranean, Japonia; genetic HLA B51 pozitiv. 

Afectare oculară în 70% cazuri cu: uveită anterioară 
cu hipopion; vasculită retiniană; edem macular cistoid; glaucom; 
atrofie optică; neuropatie optică. 

Complicaţii neurologice în 5-10% din cazuri sunt prin 
inflamaţii în creier, cordon spinal, rădăcini nervoase, uneori 
consecinţa trombozei de sinus cavernos. Complicaţiile sunt 
progresive, putând fi urmate de sechele neurologice şi 
dizabilităţi. Neuropatia optică izolată este rară, dar în multe 
cazuri este prezentă neuropatia optică subacută, unilaterală, de 
gravitate medie, asociată cu defecte de CV, edem discal sau 
vasculită retiniană. În multe forme de sindrom Behcet, 
manifestările iniţiale sunt neurologice. Nu există relaţie între 
neuropatia optică şi complicaţiile neurologice.  

Boala celiacă: Asociază complicaţii neurologice cu 
anticorpi anti gliadin în absenţa tulburărilor gastrointestinale. 

Complicaţii neurologice: Neuropatie periferică; 
Miopatie; Ataxie cerebeloasă; Encefalite; Encefalopatii şi 
calcificări scizurale.(1,5,6) Ocular, poate apărea nevrita optică 
bilaterală. 

Sd. Vogt-Koyanagi-Harada: Boală rară prezentă la 
africani şi asiatici; prodrom viral cu aspect meningitic, scăderea 
auzului, tinitus. Se produce prin atac mediat imun al celulelor 
conţinând melanină către meninge, cohlee. 

La nivel ocular: uveită granulomatoasă anterioară 
asociată cu vitrită; edem discal; detaşare retiniană seroasă; pete 
depigmentate – vitiligo; alopecie; polioză pleoape, păr. FO: 
multipli noduli Dalen Fuchs în periferia retinei; neuropatie 
optică prin inflamaţie sau/şi ischemie. 

Vasculite sistemice 
Lupus eritematos systemic:(1,2,4) Este o boală 

multisistemică, asociată cu ANA şi anticorpi anti DNA cu 
afectare: piele, articulaţii, rinichi, pleoape, SN şi ochi, cu 
prezenţă de anticorpi anifosfolipidici. 

Complicaţii neurologice 20% cu: encefalopatie (uneori 
psihoză); afectare vasculară; mielite; neuropatie optică; dureri de 
cap. 

Manifestări oculare: sunt predominent retiniene cu 
exudate vătoase asociate cu dilataţii retiniene arteriale şi 
hemoragii intraretiniene; ocluzii venoase şi arteriale progresive 
cu hemoragii extinse şi NVSR; sclerite; inflamaţii orbitare; 
uveite – rar; neuropatia optică poate fi acută sau cronică, 
progresivă.  

Sd. Sjogren:(2,5) Este un sindrom cu infiltraţie 
limfocitară a glandelor lacrimale şi a glandelor salivare aociat cu 
xeroftalmie. Este o asociaţie între dezordini ale autoantigenului 
SS-A (Ro) şi SS-B (La).Sindromul poate fi asociat cu: LES; 
Artrita reumatoidă; Sclerodermia.  

Manifestări neurologice: Neuropatia şi ganglionopatia; 
Neuropatia izolată a nervilor cranieni; Miozită; Mielită 
transversă; Encefalomielită. 

Artrita reumatoidă-Neuropatia optică poate fi 
prezentă. Neurologic – pahimeningită. 

Granulomatoza Wegener 
Este o vasculită la nivelul vaselor mici asociată cu 

anticorpi pattern citoplasmic ANCA (cANCA) cu vasculită 
necrotizantă cu formare de granuloame în plămâni, rinichi, SN. 

Manifestări oculare: Conjunctivite, Dacriocistite, 
Keratite, Episclerite, Sclerite, Uveită, Vasculită retiniană, 
Afectarea NO prin inflamaţie sau compresie(Neuropatia optică 
poate fi bilaterală, Vasculită retiniană). 

Arterita cu celule gigante - prezentă la persoane de 
vârstă medie. Se caracterizează prin lărgirea vaselor şi a 
ramurilor arteriale de la arcul aortic. Este o vasculită 

granulomatoasă cu infiltrat cu limfocite, histiocite şi celule 
gigante, însoţită de edem adventicial şi necroză a laminei 
elastice interne. 

Simptomele vizuale sunt secundare ocluziei 
trombotice a arterelor şi NU inflamaţiei directe. 

Neuropatia optică ischemică se produce prin ocluzia 
arterelor ciliare scurte. Discul papilar poate fi palid sau 
edemaţiat cu hemoragii, exudate vătoase în retina adiacentă. 
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