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ORBITA ÜLEMINE FISSUUR

paikneb vahetult orbita tipust anterioorsel

PAREM SILM

Eyewiki.org. Goyal, et al. 2018

MEDLAT



Goyal, et al. 2018

ORBITA TIPP



KAVERNOOSSIINUS

a.carotis interna
n. oculomotorius (III), n. trochlearis (IV), trigeminus (harud n. opthalmicus
V1 ja maxilaris V2), n. abducence.





ORBITA ÜLEMISE FISSUURI
sündroom

ORBITA TIPU
sündroom

KAVERNOOSSIINUSE
sündroom

Silma liikuvuse häire e oftalmopleegia (III, IV, VI kraniaalnärv)
Ptoos (III kraniaalnärv)

Aksialne proptoos (ekstraokulaarsete närvide innervatsiooni langus)
Mittereaktiivne dialteerunud pupill (III kraniaalnärv)

Samapoole otsmiku tundlikkuse häire (V kraniaalnärv)
Kornea tundlikkuse langus (V kraniaalnärv V1 haru)

Orbita valu (V kraniaalnärv)

3 = 1? 
PUUDUB  n.opticus’e kahjustus N. opticus’e kahjustus – vaatevälja

defektid või nägemise langus
Orbita tipu sündroomi +  
1. n.trigeminus’e maksilaarharu (V2) 

haaratusest põse ja alumise lau
tundlikkuse häire

2. a.carotis interna vahetus läheduses
paiknevate okulosümpaatiliste
kiudude haaratus – Horner’i
sündroom



PÕHJUSED
Tuumorid
(ca 30 – 40%)

meningioom (en plaque meningioom)
metastaasid
pea- ja kaelapiirkonna lamerakuline vähk
adenotsüstiline kartsinoom
nasofarüngeaalne kartsinoom
perineuraalse levikuga leukeemia/lümfoom
kuulmisnärvi neurinoom (schwannoma), neurofibroom
hüpofüüsi adenoom

Infektsioonid

Põletikud sarkoidoos, pseudotuumor (idiopaatiline orbita põletik), Tolosa–Hunt sündroom, 
immunoglobuliin IgG4-seotud haigus, krooniline progresseeruv fibroos (skleroseeruv variant)

Endokriinsed türoidorbitopaatia

Vaskulaarsed kavernoossiinus tromboos, karotiidkavernoosne fistul, karotiidkavernoosne aneurüsm

Arengulised dermoid- ja epidermoidtsüst, fibroosne düsplaasia

Mukotseele

Trauma

Iatrogeensed



SATÜK

SATÜK

en plaque
meningioom

Kliiniliselt ORBITA TIPU SÜNDROOM

• Nägemisnärvi kahjustus
• Proptoos

POLE:
• Ptoosi
• Tundlikkuse häiret
• Pupilli reaktsiooni häiret



en plaque
meningioom

SATÜK

SATÜK

Kliiniliselt kahtlus kavernoossiinuse sündroomile

• Oftalmopleegia
• Ptoos

• N.opticuse kahjustus?  - hindamist segas
tugev kae

• Pupillireaktsiooni hindamist segas eelnevalt
dilateeritud pupill



Radioloogilised uuringud



MRT on esmavaliku uuring:

• patoloogia olemasolu kinnitamiseks
• protsessi ulatuse määramiseks
• edasiste uuringute planeerimiseks
• ravitaktika rakendamiseks (medikamentoosne ravi, mikrokirurgia, 

endovaskulaarne kirurgia, kiiritusravi)



MRT protokoll

Mahalingam, et al. Radiographics 2019



Teatud juhtudel on näidustatud KT-uuring ja KT-
angiograafia

• KT :
• trauma korral
• hindamaks patoloogia paiknemist luustruktuuride suhtes (preoperatiivselt) 
• hindamaks luu erosioone ja skleroosi
• fibroosse düsplaasia kahtlusel

• KT-angiograafia kirjeldamaks:
• patoloogia paiknemist a. carotis interna suhtes
• võimalikke aneurüsme
• karotiid kavernoosseid fistuleid
• kavernoossiinuse tromboosi



KT ja KTA protokoll

• KT: aksiaalsed kihid <1 mm + multiplanaarsed rekonstruktsioonid
• KT-angiograafia: 60–80 mL kontrastainet, 3–5 mL/sek
• Kavernoossiinuse tromboosi kahtlusel peab skaneerimise viivitus

peale kontrastaine süstimist olema minimaalselt 45 sek



Rehad ja ämbrid

• Asümmeetria – pole haruldane
• tehnilistest põhjustest
• patsiendi anatoomiast

• Rasv kavernoossiinuses – eriti markantne Cushingi sündroomiga patsientidel
• Gaas kavernoosiinuses – interventsioonid, trauma
• Osaline kavernoosiinuse täitumise artefakt – vältimiseks 45 sekundi faas KT-

uuringul



Haigusjuht



SATÜK silmakliinikusse pöördub 50 aastane naine, kellel on:

• pearinglus, millega kaasneb oksendamine
• igas suunas topeltnägemine, enam üles vaadates
• peavalu paremal oimu ja orbita piirkonnas ning ebamugavustunne 

silma taga



Anamnees: 3 kuud tagasi neuroloogia
osakonnas
• Kaebuseks: tugevad peavalud temporaal ja otsmiku piirkonnas, 

silmade taga (VAS 7/10), enam öösiti 
• Objektiivne leid: binokulaarne diploopia
• Teostatud uuringud: KT-angiograafia ja liikvori analüüsid olid 

patoloogilise leiuta
• Kõrgem CRV ja SR, mida seostatud hambapõletikuga
• Reumatoloogi poolt  süsteemne vaskuliit välistanud
• Diagnoos: täpsustamata peavalu (raviks paratsetamool)



Objektiivne leid



Oftalmopleegia

Pilt patsiendist eemaldatud



Proptoos

 



Ptoos

Pilt patsiendist eemaldatud



VAATEVÄLJA AHENEMINE DIPLOOPIA
parem vasak





Tolosa-Hunt sündroom

• Kavernoossiinuse või orbita tipu idiopaatiline granulomatoosne
põletik
• Healoomuline protsess; puudub seos süsteemsete haigustega
• 1 : 1 000 000 juhtu aastas
• Diagnosis per exclusionem!



Diagnostilised kriteeriumid
(International Headache Society)
• Üks või mitu unilateraalset orbita valu episoodi; valu püsib ravita 

nädalaid. 
• Ühe või mitme kraniaalnärvi (III, IV ja /või VI) parees 

(oftalmopleegia) ja/või granuloomi(de) esinemine MRT-l või 
biopsial

• Pareesi teke ja valu tekke alguse aeg ühtivad või esinevad kuni 
2 nädalase nihkega.

• Valu ja parees lahenevad 24 – 72 h jooksul pärast kortikosteroid
ravi alustamist.

• Teised põhjused peavad olema välistatud.



RAVI

• Metüülprednisolooni 500 mg x 1 (3 päeva)
• Tbl. Prednisoloni 60 mg-st alanevas doosis (kokku 3 kuud)



12 PÄEVA PEALE RAVI ALGUST

Oftalmopleegia täielikult taandunud

Pilt patsiendist eemaldatud



DIPLOOPIA ALA VÄHENEMINE



1,5 KUUD PEALE RAVI ALUSTAMIST



ENNE RAVI 1,5 KUUD PEALE RAVI



1,5 KUUD PEALE RAVI



Kokkuvõtteks

• Väike muutus orbita tipupiirkonnas radioloogilisel uuringul võib tähendada
väljendunud kliinilist leidu
• Oluline on radioloogilist leidu vaadata koos kliinilise sümptomaatikaga
• Kitsad kihid, mitmed tasapinnad



Ettekanne valmis koostöös

SATÜK silmakliiniku arstide
Dr Dagmar Looritsaga



TERAVAT SILMA!
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