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Orbita vaskulaarsed haigused 
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I ANATOOMIA 
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Anatoomia 
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I Eesmine ruum: 

 - Silmalaug 

 - Pisaraaparaat 

 - Eesmised pehmed koed 

Tagumine (retrobulbaar-) ruum: 

II Intrakonaalne ruum 

III Ekstrakonaalne ruum 

 Koonus: 

 - Ekstraokulaarsed lihased 

 - Fastsia 

IV Luuline orbit 

Orbita kompartmendid 
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Orbita arteriaalne verevarustus 

 

1) A. carotis interna  a. ophthalmica 

2) A. carotis externa  
Anastomoosid 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Circle_of_Willis_en.svg
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 Siseneb koos n.opticus’ega canalis opticus’e kaudu silmakoopasse 

 
Harud: 

Okulaarsed harud:  

• A. centralis retinae – keskne võrkkestaarter, kulgeb n.opticus’e sees 

retina’sse 

• Aa. ciliares – ripsarterid, grupp erisuguse pikkusega harusid, mis tungivad 

silmamuna soonkesta, varustavad ripskeha 

• N. opticuse kollateraalharud 

 

 
Orbitaalsed harud: A. lacrimalis; aa. musculares; periostaalharud 

Ekstraorbitaalsed harud: A. supratrochlearis; a. dorsalis nasi; aa. palpebrales mediales; a. 

supraorbitalis; a. ethmoidalis anterior; a. ethmoidalis posterior 

 Anastomoseeruvad a.maxillaris’e (a.carotis externa) harudega 

A.OPHTHALMICA – SILMAARTER 
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Orbita verevarustus 
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Silmanärvi verevarustus 

• Prelaminaarne piirkond – 

nägemisnärvi disk kuni 

lamina cribrosa – tagumised 

lühikesed tsiliaararterid 

• Lamina cribrosa piirkond 

– tagumised lühikesed 

tsiliaararterid 

• Orbitaalne osa – a. 

centralis retinae harud ja pia 

veresooned  

• Intrakanalikulaarne osa – 

a. ophthalmica 

• Intrakraniaalne osa – pia 

veresooned 
Indian Journal of Ophthalmology 2011 Vol 58 Iss 2 Pg 123-136 
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Orbita venoosne süsteem 

Venoosne äravool: 

 

1) V. ophthalmica superior 

- Etmoidaal-, tsiliaar-, lakrimaalharud, ülemised vorteksalad 

 Fissura orbitalis sup.  kavernoossiinus 

 

2) V. ophthalmica inferior 

   -     Orbita alumise seina difuusne veenipleksus, lihasharud, 

alumised vorteksalad 

    Fissura orbitalis inf.  V.ophthalmica sup.  

    Pterügoidne veenipleksus (väike haru) 

 

3) V. centralis retinae  kavernoossinus 

4) Orbitavälised veenid  näo angulaarveen  v. ophthalmica sup. 

Anastomoosid 
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Orbita venoosne süsteem 
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Kavernoossinus 



Page 13 

Orbita veenidel puuduvad klapid  venoosse 

drenaaži suund sõltub rõhugradiendist 

 

Arteriaalsed ja venoossed anastomoosid  

rikkalik orbita verevarustus  

• Sisemise karotiidsüsteemi obstruktsioon  

kollateraalvool välimisest karotiidsüsteemist 

• Veeniobstruktsioon  reversiibelne vool 

 

Orbita verevarustus 
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II UURIMISMEETODID 
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Uurimismeetodid 

 

KT: 

Erakorraline intrakraniaalne skriining 

Fraktuurid 

Luulised muutused (kaltsifikaadid) 

Kontrastaine: 

N: Vaskulaarsed lesioonid 

 

AG: 

Aneurüsmid 

Vaskulaarsed malformatsioonid ja fistlid 

Soone stenoos, tromboos, dissektsioon, 

pseudoaneurüsm 

MRT: 

N. opticus 

Tuumorid 

RÖ: 

Metall-võõrkehade  

välistamine ( MRT) 

UH: 

Bulbusesisesed lesioonid 

Orbita võõrkehad 
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Magnetresonantstomograafia 

 
  T1 T1 FS PD T2 

Rasv hüper hüpo hüpo mõõdukalt hüper või iso 

Klaaskeha hüpo hüpo iso hüper 

Rectus'ed hüpo hüper (+k/a) mõõdukalt hüper hüper 

Luu (korteks) - - - - 

Luu (üdi) hüper hüpo hüper mõõdukalt hüpo 

Sooned -  -  -  -  
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Orbita anatoomia 

T1 T1 FS + k/a T1 FS + k/a 

KT + k/a 

http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v2/ch014/016f.html
http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v2/ch014/019f.html
http://www.oculist.net/downaton502/prof/ebook/duanes/pages/v2/ch014/019f.html
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Orbita UH 

Silma- ja orbitaveresoonte  

diameeter on väike  ei ole 

kindlat lokalisatsiooni ega  

Doppleri nurka 

Artereid ja veene eristab  

pulsatsiooni olemasolu või  

Doppler 

Andur: 7,5-10 MHz 
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Orbita UH-Doppler 

 

• Orbita tuumorid 

• Orbita vaskulaarsed lesioonid 

• Intraokulaarsed tuumorid 

• Karotiid-kavernoossed fistlid 

• Reetina vaskulaarsed haigused  

 CRA oklusioon 

 CRV oklusioon 

 Diabeetiline retinopaatia 
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Orbita UH-Doppler 

• A. ophthalmica (AO) 

• A. centralis retinae (CRA) 

• A. ciliaris posterior (PCA) 

• A. supraorbitalis (SOA) 

• A. lacrimalis (AL) 

 

• V. ophthalmica superior (SOV) 

• Vv. vortecis (VV) 

• V. centralis retinae (CRV) 
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A. ophthalmica 

Voolukõver on 

iseloomulik  

kõrge resistentsusega  

arterile: terav piik  

 intsisuur  madal  

vool diastolis 
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A. centralis retinae 

Voolukõver on 

iseloomulik  

madala  

resistentsusega  

arterile: kumeram  

piik  aeglane sujuv 

vool diastolis 
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  PSV (cm/s) EDV (cm/s) 

CRA 9,6  1,4 2,4  0,8 

CRV -4,2  0,8   

OA 37,7  7,0 8,8  2,8 

PCA 11,3  2,2 3,6  1,2 

SOV -7,6  1,8   

VV -8,5  2,2   

Orbita UH-Doppler 

PSV – lõpp-süstoolne kiirus  EDV – lõpp-diastoolne kiirus  CRA – reetina tsentraalarter 

  CRV – reetina tsentraalveen  OA –  silmaarter  PCA – tagumine tsiliaararter   

SOV – ülemine silmaveen  VV – vorteksveen 

Lieb ja Schenk 1998 
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III HAIGUSED 
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Silma vaskulaarsed haigused 

1.  Karotiid-kavernoosne fistel  

2.  AVM  

3.  Vaariks 

4.  Venoosne tromboos (k.a kavernoossiinuse tromboos) 

5.  Vaskuliit 

6.  Aneurüsm 

7.  Hemangioom 

8.  Lümfangioom 

9.  Okulaarne isheemiline sündroom 

10.  Asümptomaatiline reetina embol 

11.  Tersoni sündroom 

12.  Isheemiline optikuse neuropaatia (arteriitiline või mitte) 

13. Reetina arteri oklusioon 

14. Reetina veeni oklusioon 
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Karotiid-kavernoosne  

fistel 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

Arterio-venoosne šunt karotiidarterist 

kavernoossüsteemi  v.ophthalmica 

superior’i arterialisatsioon  

venoosse süsteemi ülekoormus  

bulbuse ja orbita hüpervoleemia  

Etioloogia: 

1. Koljupõhimiku murd 

2. Ruptureerunud sisemise karotiidarteri 

aneurüsm (kavernoososas) 

Kliiniliselt:  

Pulsatiilne eksoftalm  

Dilateerunud episkleraalsed sooned 
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I Direktne kiire vooluga – šunt ACI ja KS vahel (ACI  

  aneurüsmi ruptuurist) 

 

II Indirektne madal vool – duraalsed šundid ACI  

   meningeaalsete harude ja KS vahel  

 

III Indirektne madal vool – duraalsed šundid ACE  

    meningeaalsete harude ja KS vahel 

 

IV Indirektne madal vool – duraalsed šundid nii ACI kui ACE 

    meningeaalsete harude ja KS vahel 

Karotiid-kavernoosne fistel 

ACI – sisemine karotiidarter   KS – kavernoossiinus   ACE – välimine karotiidarter 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

 Diagnostika:  

 Valikmeetod: Digitaalne 
substraktsioon angiograafia 

 

 UH: pöördunud vool, laienenud 
v.ophthalmica superior 

 

 KT/MRT:  

 - Proptoos 

 - Ekstraokulaarsete lihaste 
suurenemine 

 - V. ophthalmica superior’i 
laienemine 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

Laienenud 

kavernoossiinuse 

kiire täitumine 

peale k/a süstimist 

sisemisse 

karotiidarterisse 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

KKF NORM 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

KKF NORM 
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Karotiid-kavernoosne fistel 

T2 TOF angio T2 FLAIR 
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Karotiid-kavernoosne fistel vasakul 

A,B:  a.carotis interna (N) 

         k/a kavernoossiinuses 

C:  laienenud ja k/a-ga 

         täitunud v. ophthalmica 

         sup. ja inf. vasakul 

     vähene k/a paremal  

         v. ophthalmica sup.-s 

D:  suurenenud orbita 

          veenid 
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Põhjused: 

 
• Karotiid-kavernoosne fistel 

 

• Kavernoossiinuse tromboos - angiograafial puudub fistel 

 

• Graves’i tõbi - hüpertüreoidismi tunnused 

 

• Orbita apeksi massid 

Laienenud v.ophthalmica superior 
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Arterio-venoosne  

malformatsioon 
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AVM 

AVM Norm 

• M>N 

• Sagedus <1%  

• Kongenitaalne 

• Ei ole pärilik 

Ebanormaalsete arterite ning veenide kogum, millel puudub 

normaalne vaskulaarne organisatsioon ning kapillaarne võrgustik  

Dgn: CTA,MRA,DSA 
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AVM 

M 34a. 

 

Kaebus:  

Hall laik silma ees paremal  

Sarnane episood ka nädal  

varem 

 

Silmapõhja leid: 

Parema silma reetina 

veeniharu tromboos 

 

 KT + k/a välistamaks  

    ekspansiooni bulbuse taga 

 Laiad looklevad silmapõhja veenid, verevalumid 
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AVM 

KT + k/a 
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AVM 

Venoosne 

täitumine   

mõlemapoolselt ka 

a.externa harude  

kaudu 

Vasaku a.ophthalmica  

ühendus silmaveeniga  

ja kiire frontaalveeni  

malformatsiooni  

täitumine 

Sag 

Cor 

Sag 
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T2 

Laienenud a. ophthalmica 

Intraorbitaalne  

niidus 

Verevarustus nii  

ACI kui ACE’st 

 

Äravool nii pindmise  

kui süva  

veenisüsteemi kaudu 

AVM 
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Orbita vaariksid 
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Orbita vaariksid 

 Definitsioon:  

 Ebanormaalne uni- või 

bilateraalne ühe/mitme orbita 

veeni laienemisega venoosne 

malformatsioon 

 

 Sümptomid:  

• Variaabelne (rõhu tõusuga 

seotud) proptoos 

• Kõrgenenud süsteemne 

venoosne rõhk 

 

Orbita  

veenides 

puuduvad  

klapid 
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 Intrakonaalne triangulaarse 

konfiguratsiooniga apeksi poole 

võlvuv hästi piiritletud 

elongeerunud struktuur, mis 

reeglina jälgib v. ophthalmica 

superior’i kulgu 

  

 Kaltsifikaadid (fleboliidid) 20% 

 

 Dilateerunud veenid täituvad 

ühtlaselt intensiivselt 

kontrastainega 

  

 Vaariksid suurenevad veenirõhu 

tõustes 

Orbita vaariksid 
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Orbita venoosse  

süsteemi tromboos 
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Orbita veenide tromboos 

Intravasaalne mass dilateerunud 

v.ophthalmica superior’is 

 

KT-s primaarselt hüperdensiivne, 

mittekontrasteeruv laienenud 

v.ophthalmica superior 

 

MRT-s oleneb trombi vanusest: 

 - T1 ja T2 hüpointensiivne  

deoksühemoglobiin 

 - T1 ja T2 hüperintensiivne  

methemoglobiin 
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Kavernoossiinuse tromboos 

Tromb bilateraalselt  

kavernoossiinuses  

ulatudes ülemisse  

petroossiinusesse 

Ravijärgne pilt 

Täitedefekt vasakul 

kavernoossiinuses,  

mis osaliselt on  

subduraalne  

empüeem sella  

põrandas 
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Vaskuliidid 
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Vaskuliidid 

 

• Komplekssed immunoloogilised haigused, 

kuhu kuulub variatsioon põletikulisi 

angiodestruktiivseid protsesse 

 

• Kliiniliselt: põletikulised ja vasoobstruktiivsed 

sümptomid 
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1. Wegener granulomatoos 

 

2. Polyarteritis nodosa 

 

3. Idiopaatiline keskjoone destruktiivne haigus (maliigne 
keskjoone retikuloos / polümorfne retikuloos) 

 

4. Hiidrakuline arteriit (temporaalarteriit) 

 

5. Hüpersensitiivne angiit 

 

6. Sidekoehaigused: 

  - Süsteemne erütematoosne luupus 

  - Reumatoidartriit 

  - Skleroderma 

  - Polümüosiit 

Vaskuliidid 
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Seerumi neutrofiilide tsütoplasmavastased antikehad (ANCA) ↑ 

  Süsteemse WG puhul sens. 93%, spets. 97% 

  Limiteeritud orbitaalse või orbita/siinuste WG puhul sens. 32-67% 

 

• <58% WG patsientidest esinevad okulaarsed sümptomid  oluline 
nägemiskaotus 8-17% 

Wegeneri granulomatoos 

Nekrotiseerivad 

granuloomid  

hingamisteedes 

Ülemiste  

hingamisteede jm.  

nekrotiseeriv  

vaskuliit 

Glomerulonefriit 
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Wegeneri granulomatoos 

CT, MRI: Leid sarnaneb pseudotuumorile ja lümfoomile  

 difuusne orbita infiltratsioon, skleraalne põletik ja/või T-sümptom 

• Okulaarne, orbitaalne haaratus on bilateraalne 

• Enamus juhtudel on haaratud nasaal- ja/või paranasaalsiinus 

• Okulaarse adneksi haaratus: pisaranäärme suurenemine, nasolakrimaalne     
obstruktsioon, silmalao fistuli moodustumine 

T-sign 

http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-ophthalmology-and-visual-science/volume-7-number-1/posterior-scleritis-mimicking-indirect-carotid-cavernous-fistula.article-g07.fs.jpg
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Wegeneri granulomatoos 

T2 FS 

Dif.dgn: idiopaatiline pseudotuumor, lümforetikulaarne proferatiivne haigus, 

metastaatiline kartsinoom 
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Ehk lümfomatoidne granuloom  

Ehk letaalne keskjoone granuloom 

 

 Laialdane progresseeruv ning halvasti paranev 
haavandumine ja nekroos ninas, siinustes, neelus 
koos luulise destruktsiooniga  

 

• Lokalisatsioon:  

 - Orbita 

 - Tsentraalsed näokoljuluud 

 

• Patogenees: teadmata, seos näo tsentraalse 
lümfomatoidse protsessiga (?) 

 

• Klassifitseeritakse T-rakuliseks mitte-Hodgkin 
lümfoomiks 

Idiopaatiline keskjoone destruktiivne  

granuloom  

Ei ole  

süsteemne  

haigus 

AJNR 2000 21: 331-336 

http://www.ajnr.org/content/21/2/331/F1.large.jpg


Page 55 

• Väikese ja keskmise suurusega arterite ning külgnevate veenide (ka 
arterioolide ja veenulite) vaskuliit 

 

• Segmentaalne haaratus  nodulaarsed aneurüsmid 

 

Oftalmoloogilised manifestatsioonid:  

– Reetina ja choroidea infarktid  eksudatiivne reetina irdumine 

– Orbita põletik 

– Sekundaarselt: orbita arterite põletik  proptoos  orbita 
sidekoe nekroos 

Periarteritis nodosa  

(polyarteritis nodosa) 
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Temporaalarteriit 

Süsteemne haigus, 

karootiidarterite haigus 

Mõjutab erinevaid silma veresooni 

 

Kahtlustada, kui: 

• Kahepoolne patoloogia (võib olla 

ka ühepoolne) 

• Vanus üle 50a. 

• Uus peavalu 

• Temporaalarteri anomaalia 

• SR ≥ 50 mm/h, CRV ↑ 

 

Diagnostika: 

fluorestsiinangiograafia 

(silmaarstid) 

Arteriitiline eesmine  

isheemiline optikopaatia 
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Intrakraniaalsed  

aneurüsmid 
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 Aneurüsm on veresoone (ajuarteri) seina nõrgenemisest ja vererõhu 

survest tingitud arteri paikne kotjas laiend  

 

Lokalisatsioon: Suurte ajutüve piirkonnas kulgevate arterite   

            hargnemiskohtadel  85% Willisi ringi eesmises osas 

 

Silmaarstile jõuavad patsiendid, kellel on tekkinud: 

• 2. kraniaalnärvi (n.opticus) kompressioon  nägemislangus  

supraklinoidse karotiidarteri aneurüsm 

• 3. kraniaalnärvi (n.oculomotorius) kompressioon  silmalihaste parees  

a.communicans posteriori aneurüsm 

 

Dgn: MR, MRA, CTA, angiograafia 

Aneurüsmid 
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Kavernoossed ACI aneurüsmid 

KT + k/a 

Homogeenselt kontrasteeruv mass kavernoossiinuse duura alusi 

Luu remodelleerumine 

KTA 

Pisike lateraalsele ulatuv  

aneurüsm – potentsiaalne  

karotiid-kavernoosse fistli  

põhjus 

KTA KT + k/a 
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Sfenoidaalsiinuse mukotseele  

ja ACI aneurüsm 

KT + k/a 

KTA 

KTA AG 
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Orbita vaskulaarsed 

kasvajad 
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Orbita kapillaarne hemangioom 

 Sagedasim orbita vaskulaarne  

 tuumor lapseeas 

 

 Sümptomid: 

 - Nägemisteravuse langus 

 - Ekstraokulaarsete lihaste,  

 kornea ja nägemisnärvi distorsiooni 

  

 Lokalisatsioon: Orbita superomediaalne ekstrakonaalne kvadrant (sagedamini) 

 

 Dgn: Lobulaarne ebaühtlase kontuuriga septidega parenhümaalne mass 

  KT: kergelt hüpodensiivne 

  MRT: T1-s iso- või hüperintensiivse signaaliga, T2-s mõõdukalt  
           hüperintensiivse signaaliga 

Võib 

taandareneda 
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Orbita kavernoosne hemangioom 

Täiskasvanutel esinev vaskulaarne malformatisoon (70% naised) 

  

 Olemus: Suured ektaatilised ruumid, mida katavad lamenenud 

endoteelirakud ja ümbritseb fibrooskoeline kapsel. Isoleeritud orbita 

vaskulaarsest süsteemist (süsteemsest tsirkulatsioonist) 

• Promineerib arteriaalne verevarustus 

• Infiltreeriv ekspansioon puudub 

• Käitub nagu madala vooluga AVM 

 

Lokalisatsioon: Intrakonaalsel bulbuse 

taga lateraalsel 

 

Dgn:  CT, MRT 
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Orbita kavernoosne hemangioom 
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Lümfangioom 

Lapseeas esinev mittefunktsionaalne healoomuline  

vaskulaarne malformatsioon 

 

Lähtub lümfisoontest, mikroskoopiliselt koosneb  

soonjatest moodustistest ja õõntest, mis sisaldavad lümfi 

 

Isoleeritud vereringest, kuid võib siiski veritseda soonesiseselt, tekitades 

verega täidetud „šokolaadi tsüsti“ 

 

Sõlmjas või difuusne 

 

Lokalisatsioon: keeles, huules, suuõõne limaskestas, orbitas, näo- ja 

kaelanahas 

 

Dgn: CT, MRT 
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Multiibelsed hemorraagilised 

makrotsüstid 

N 13a. 

Retrobulbaarne veritsus, proptoos, ptoos, 

nägemislangus, aferentne pupillidefekt 

Lümfangioom 
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Venolümfaatiline malformatsioon 

T1 FS T2 FS 
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Venolümfaatiline malformatsioon 

T2 T2 

Tsüstiline intrakonaalne mass  

Akuutne proptoos  hemorraagia   

vedelik-vedelik nivoo 

• Tsüstiline intrakonaalne, ekstrakonaalne,  

  preseptaalne ja ekstraorbitaalne mass  

• Vedelik-vedelik nivoo temporaallihase  

  fastsias 

• Intrakonaalsel hemorraagia 
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Muu 
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Okulaarne isheemiline sündroom 

Silma väljendunud krooniline arteriaalne hüpoperfusioon   

 Ipsilateraalne aterosklerootiline karotiidstenoos  

 

Dgn: kaelaveresoonte UH-Doppler 

 A. carotis interna suur (~90 %) stenoos või oklusioon 

 

Altern: DSA, MRA, CTA 

M:N 2>1 

Vanus: 50-80 a. 

Kliiniliselt:  

• Nägemiskadu (90%) 

• Tuim radieeruv valu silma kohal 

või kulmu piirkonnas (40%) 

Seos diabeedi, hüpertensiooni, ish. südamehaiguse 

 ja tserebrovaskulaarse haigusega 
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• UH-Doppler 

 
 Mida suurem karotiidstenoos, seda madalam vool a. ophthalmica’s 

ja a. centralis retinae’s 

 

OA: PSV <29 cm/s   Oluline karotiidstenoos (>75%) 

CRA: PSV <8 cm/s 

 

Pöördunud vool OA-s  tugev viide karotiidhaigusele 

Okulaarne isheemiline sündroom 
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Asümptomaatiline reetina embol 

Embol pärineb: 

1. Karotiidarterist 

2. Südamest 

3. Aordikaarest 

Dgn: kaelaarterite UH-Doppler 

Leid viitab tõusnud insuldi ja  

südameisheemiatõve riskile 

http://heart.bmj.com/content/91/9/1154/F2.large.jpg
http://heart.bmj.com/content/91/9/1154/F1.large.jpg
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Tersoni sündroom 

 Subarahnoidaalse või 

intrakraniaalse hemmorraagiaga 

seotud silma klaaskeha veritsus 

 

 Põhjus: kiire intrakraniaalse rõhu 

tõus 

 

 Subretinaalne, retinaalne, 

preretinaalne, subhüaloidne või 

intravitreaalne 

~13% SAH 

patsientidest 
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Tersoni sündroom 



Page 75 

Reetina vaskulaarsed 

 haigused 



Page 76 

Reetina arterioklusioon 

Liigid: 

• 57% reetina tsentraalarteri oklusioon 

• 38% arteriharu oklusioon 

• 5% tsiliaararteri oklusioon 

• Arteri oklusioon koos tsentraalveeni tromboosiga 

 

Kliiniliselt oluline vahet teha arteriitilisel ja mittearteriitilisel CRA 

oklusioonil 

 

Olemus:  

I ateroskleroos  kolesteroolembol, tromboos aterosklerootilisel 

naastul, verevalum seinapidise naastu all, dissekatsioon 

 

II südamehaigus (klapirikked, endokardiit, rütmihäired)  

kaltsifitseerunud embolid, trombemboolia 

Süsteemse  

haiguse  

manifestatsioon 
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Reetina arterioklusioon 

Dgn:  

•  Silmauuringud: 
–  Fluorestsiinangiograafia 

–  Elektroretinograafia 

–  Vaatevälja kontroll 

 

• Üldtervise uuringud 
–  SR, CRV, üldveri 

–  Karootiste doppler 

–  Kardioloogi konsultatsioon 

Kliiniliselt:  

 Järsk valutu nägemislangus 

 Kiire aferentne pupillidefekt 

 

Enamasti  

verevool taastub,  

kuid nägemine 

 jääb halvaks 
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Reetina arteri lubinaast Reetina tsentraalarteri oklusioon 
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Mittearteriitiline eesmine 

isheemiline optikopaatia 

Tagumiste lühikeste tsiliaararterite sulgus 

Nägemisnärvi perfusioonilangus 

Nägemislangus 
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Reetina veenitromboos 

•  Peamine riskifaktor on hüpertoonia 

•  Tüüpiline patsient on vanuses 50+  

 

• <50a. patsiendid  

 Silma veresoonte anatoomilised iseärasused 

(veeniharu tromboos tekib võrkkesta arteri ja veeni 

ristumiskohas) 

 Vere hüübivushäired 

 Veeni kompressioon (glaukoom) 

 Hemodünaamika häired (kavernoos-siinuse šunt) 

 Veresooneseina muutus (vaskuliit) 
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Reetina tsentraal- ja haruveeni  

tromboos 
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Reetina vaskuliit 

• Silmapõletik + reetina veresoonte muutus 

• Seos süsteemsete põletikuliste haigustega 

 

Kliiniliselt: Nägemise langus, hõljumid, 

vaateväljadefektid; võib olla asümptomaatiline 

 
Põhjused: infektsioon (bakterid, viirused, parasiidid, rikketsiad), 

Whipple tõbi (süsteemne haigus, Tropheryma whippelii), SM, Susac 

sündroom (aju, reetina ja cochlea mikroangiopaatiad), maliigsed 

haigused, süsteemsed põletikulised haigused (sarkoidoos, Behcet 

haigus, SLE, Chroni tõbi jne), silmahaigused (nt. Morbus Eals)  
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