
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Οπτική Nευρομυελίτιδα 
 

Αξηζκόο Orphanet:71211 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η νπηηθή λεπξνκπειίηηδα (ΝΜΟ) θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηεο ΝΜΟ είλαη θιεγκνλώδεηο 

αζζέλεηεο απνκπειίλσζεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο από 

επεηζόδηα εηεξόπιεπξεο ή ακθνηεξόπιεπηεο νπηηθήο λεπξίηηδαο (ON) θαη νμείαο κπειίηηδαο. Η 

NMO έρεη παγθόζκηα θαηαλνκή θαη εθηηκώκελν επηπνιαζκό 1-2/100.000. Οη αζζελείο 

παξνπζηάδνπλ νμεία, ζπρλά ζνβαξά, επεηζόδηα ηύθισζεο θαη παξαπάξεζεο ή ηεηξαπιεγίαο, 

πνπ ζπλνδεύνληαη από αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ ζθηγθηήξα. Οη 

πεξηζζόηεξνη αζζελείο εκθαλίδνπλ ππνηξνπηάδνπζεο εμάξζεηο (πνπ ρσξίδνληαη από κήλεο ή θαη 

ρξόληα κε κεξηθή απνθαηάζηαζε), ζπλήζσο κε δηαδνρηθά επεηζόδηα δείθηεο ON θαη κπειίηηδνο. Η 

ππνηξνπηάδνπζα πνξεία είλαη πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο θαη ζρεδόλ ην 90% ησλ αζζελώλ είλαη 

γπλαίθεο (ζπλήζσο αξγά κεζήιηθεο). Σπαληόηεξα, ε πνξεία ηεο λόζνπ είλαη κνλνθαζηθή, κε 

ζρεδόλ ηαπηόρξνλε επεηζόδηα δείθηεο ON θαη κπειίηηδαο. Απηή ε κνξθή κπνξεί λα παξαηεξεζεί 

ζε λεόηεξα άηνκα αλεμαξηήησο θύινπ. Σπάληα, νη αζζελείο βηώλνπλ άιιεο λεπξνινγηθέο 

εθδειώζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπζεπίιπησλ εκέησλθαη ηλαπηίαο πνπ νθείινληαη ζε 

θιεγκνλή ηνπ κπεινύ, ελδνθξηληθέο θαη δηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ πνπ νθείινληαη ζηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ππνζαιάκνπ, θαη επεηζόδηα  εγθεθαιηθνύ νηδήκαηνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ή 

θώκα. Οη αζζελείο κε ΝΜΟ ζπρλά έρνπλ άιιεο ζπζηεκαηηθέο απηνάλνζεο δηαηαξαρέο, όπσο ν 

ζπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο (ΣΕΛ), ζύλδξνκν Sjögren ή κπαζζέλεηα gravis ηνπ (βι. 

απηνύο ηνπο όξνπο). Η αηηηνινγία είλαη άγλσζηε, αιιά ε ΝΜΟ πηζηεύεηαη όηη είλαη κηα απηνάλνζε 

αζζέλεηα πνπ ζπλδέεηαη κε απηναληηζώκαηα έλαληη ηεο αθνπαπνξίλεο-4. Η δηάγλσζε είλαη 

θπξίσο θιηληθή, αιιά ε εύξεζε βιαβώλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πνπ εθηείλνληαη ζε πάλσ από ηξία ή 

πεξηζζόηεξα ζπνλδπιηθά  ηκήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα νμείαο εθδήισζεο  ηεο κπειίηηδαο ζην MRI 

είλαη ρξήζηκε ζηε δηαθνξνπνίεζε απηήο ηεο δηαηαξαρήο από ηελ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (MS), 

όπσο είλαη θαη ηα θπζηνινγηθά επξήκαηα MRI εγθεθάινπ ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο NMO. Η 

εηδηθόηεηα ηεο αλίρλεπζεο αληηζώκαησλ αθνπαπνξίλεο-4 επηηξέπεη ηε δηάγλσζε ηεο ΝΜΟ ζηηο 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε θιηληθή δηάγλσζε είλαη ιηγόηεξν απιή, όπσο ζε αζζελείο κε πξώην ζπκβάλ 

εγθάξζηα κπειίηηδα ή ζε αζζελείο κε άηππεο βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ (απηνί νη αζζελείο ιέγεηαη όηη 

έρνπλ δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηεο ΝΜΟ). Η Αζηαηηθή νθζαικνλσηηαία  MS (OSMS) είλαη κηα 

κνξθή ππνηξνπηάδνπζαο ΣΚΠ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Ιαπσλία θαη ζηνρεύεη επηιεθηηθά ην νπηηθό 

λεύξν θαη ην λσηηαίν κπειό. Η παξνπζία κηαο κεγάιεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαηά ηελ 

δηάξθεηα  ηεο νμείαο θάζεο ηεο κπειίηηδαο δελ απαηηείηαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο αζηαηηθήο OSMS. 

Πνιινί αζζελείο κε απηή ηε δηάγλσζε έρνπλ NMO θαη αληηζώκαηα αθνπαπνξίλεο-4, αιιά κεξηθνί 

ηειηθά αλαγλσξίδνληαη λα έρνπλ πξσηόηππε MS. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ MS, 

ηελ ηδηνπαζή, ηελ από ηνύο, ηελ παξαλενπιαζκαηηθή κπειίηηδα, θαζώο θαη λνζήκαηα ηνπ 

ζπλδεηηθνύ ηζηνύ (π.ρ. ΣΕΛ) πνπ ζρεηίδνληαη κε κπειίηηδα, ηελ ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα θαη 

λνζεκάηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ πνπ ζρεηίδνληαη  κε νπηηθέο λεπξνπάζεηεο (δείηε απηνύο ηνπο 

όξνπο). Καηά ηελ νμεία θάζε ρνξεγνύληαη πςειέο δόζεηο θνξηηθνζηεξνεηδώλ ελδνθιεβίσο θαη 
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εάλ απηό απνηύρεη, ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαζκαθαίξεζε. Μαθξνρξόληεο ζεξαπείεο ζπληήξεζεο 

είλαη ηα αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (αδαζεηνπξίλε ή κπθνθαηλνιάηε κνθεηίι), ζε ζπλδπαζκό 

κε θνξηηθνζηεξνεηδή ζε νξηζκέλνπο αζζελείο, ή ζεξαπεία κε ξηηνπμηκάκπε. Η πξόγλσζε 

πνηθίιεη: νη αζζελείο κπνξεί λα αλαθάκςνπλ πιήξσο κεηά ηηο  κεκνλσκέλεο εμάξζεηο, αιιά 

ζπλήζσο είλαη ζπρλά ππνιεηπόκελα θαη κεξηθέο θνξέο ζνβαξά, λεπξνινγηθά ειιείκκαηα. Αλ δελ 

δηαγλσζζεί ή δελ ρνξεγεζεί ζεξαπεία, έσο θαη ην 30% ησλ αζζελώλ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηα 

πξώηα 5 ρξόληα ηεο αζζέλεηαο από κηα έμαξζε ζνβαξήο κπειίηηδαο πνπ νδεγεί ζε αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα. Έλα πςειό πνζνζηό ησλ αζζελώλ ζα ράζεη ηελ όξαζε από ηνλ έλα ή θαη ηνπο δύν 

νθζαικνύο θαη / ή  ζα έρεη ζεκαληηθή ππνιεηκκαηηθή παξαπάξεζε. Η επίδξαζε ηεο πξώηκεο 

ζεξαπείαο κε έλα απνηειεζκαηηθό καθξνρξόλην παξάγνληα είλαη άγλσζηε, αιιά ηα ηξέρνληα 

ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ν δείθηεο πξνζβνιήο κπνξεί λα κεησζεί θαηά πεξηζζόηεξν από 50% κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλνζνθαηαζηαιηηθή ζεξαπεία. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


