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6.1. Az orbita betegségeinek diagnosztikája és terápiája

Az orbita anatómiailag olyan egyedülálló egységet képez, mely önállósága mellett szoros kapcsolatban van a szomszédos terüle-
tekkel is. Ez azt jelenti, hogy betegségeinek egy része a szemüreg határait respektálja és nem lépi túl, más részük viszont részben 
az anatómiai nyílásokon (fissura orbitalis superior és inferior, canalis opticus), részben a csontokat destruálva a környezetbe 
(melléküregek, retromaxillaris tér, intracranium) terjed, vagy ellenkezőleg, a környezetből halad az orbitába. 

Betegségek széles skálája jelentkezik a szemüregben. Exophthalmust okozó betegségek közül messze leggyakoribb az endocrin 
orbitopathia. Primer, szekunder és metasztatikus tumorok diagnózisa, műtéti indikációja és műtéti megoldása komoly kihívást 
jelent az orbitasebésznek, illetve a fül-orr-gégésszel és idegsebésszel alkotott műtéti teamnek. A vascularis laesiók skálája a ve-
leszületett és műtéti megoldást nem igénylő kapilláris haemangiomától a különböző behatolású orbitotomiából elegánsan meg-
operálható cavernosus haemangiomán keresztül az endovascularis beavatkozást igénylő fistula carotideo-cavernosáig terjed. 
A lokalizált és diffúz orbitagyulladások (pseudotumor orbitae) diagnózisa és kezelése nem mindig könnyű feladat. Különböző 
rendszerbetegségek elsődleges megjelenési helye lehet a szemüreg. A sérülés okozta fractura, haematoma megoldása, penetráló 
idegentest eltávolítása lehet az orbitasebész feladata, de gyakran igényli a társszakmák együttműködését. 

AZ ORBITA BETEGSÉGEINEK KLINIKAI TÜNETEI

A szemüreg határait mind a négy oldalon és hátul csontok képezik, emiatt 
az orbitatartalom növekedése, illetve az intraorbitalis nyomás fokozódá-
sa az orbitatartalmat csak előrefelé mozdíthatja ki. Ennek a folyamatnak 
klinikai megnyilvánulási tünete az exophthalmus, az orbitabetegségek 
leggyakoribb tünete. Az exophthalmus tényét egyben patognomikus jel-
ként is kell tekintenünk: ahol exophthalmus van, ott orbitabetegség is van.  
Az izomkónuszon belül elhelyezkedő betegségek axiális exophthalmust 
okoznak. Az extrakonális és extraperiorbitalis betegségek diszlokálják 
a szemgolyót. A bulbusdiszlokáció iránya a kóros terime lokalizációjá-
val ellentétes. Szemhéjduzzanat gyulladások és malignus tumorok tünete. 
Hyperaemia inkább gyulladásra utal. A felső szemhéj temporális harma-
dának duzzanatát, a szemhéjszél S alakú deformitását könnymirigy eredetű 
folyamat szokta okozni. A szemüreg elülső részében elhelyezkedő extraperiorbitalis és extrakonális terimék – a könnymirigybeteg-
ségek, a dermoid, a muco- és pyokelék – tapinthatóak. Az orbitában megjelenő betegségek többféle módon okozhatnak szemmozgás- 
korlátozottságot: mechanikusan, vagy a szemizmok infiltrációja és hegesedése (myogen paresis), vagy a szemmozgató idegek perifériás 
paresise (neurogén paresis) révén. Egy nagyméretű térfoglaló folyamat a szemmozgató izmokat kifeszíti vagy diszlokálja. A gyorsan 
progrediáló malignus folyamatok (tumorok vagy gyulladások) diplopiát okoznak, míg a lassan növekvő daganat, mint például a könny-
mirigy benignus pleomorph adenomája esetében jelentős méretű bulbus diszlokáció mellett sem panaszkodik a beteg kettőslátásról. 
Trauma az izom sérülése, bevérzése vagy becsípődése (blow out fracture) révén okozhat kettőslátással járó szemmozgászavart. 
A szemizmokat infiltráló folyamat lehet gyulladásos eredetű (akut és krónikus myositis, endocrin orbitopathia infiltratív és heges 
stádiuma), vagy okozhatja tumoros infiltráció (mamma carcinoma metasztázis, rhabdomyosarcoma).
Perifériás neurogén paresist okoznak az orbitacsúcsban, a fissura orbitalis superiorban és a bázison (sinus cavernosusban) elhelyez-
kedő folyamatok. Ezek lehetnek primer, szekunder és metasztatikus tumorok, gyulladások vagy carotideo-cavernosus fistula. 
A reponálási nehezítettség minden orbitalis térszűkítő folyamat esetén észlelhető. Mivel általában csak az egyik szemüreg érintett, mind-
két kezünk hüvelykujját egyidejűleg a két bulbusra helyezve és próbálva a szemgolyót üregébe visszanyomni, jól észlelhető a két oldal 
közti különbség. Enophthalmusszal együtt észlelve mamma carcinoma metasztázis típusos klinikai tünete. Endocrin orbitopathiában 
a jelentős reponálási nehezítettség kisfokú exophthalmus mellett rossz prognosztikai jel, kompressziós opticus laesio jósló tünete lehet. 
Visusromlást gyorsan progrediáló malignus tumorok vagy gyulladások, traumás eredetű vagy spontán orbitahaematomák okoz-
nak. Ugyanezen folyamatok a látóideg kompressziója révén papillaoedemát is létrehozhatnak. A nervus opticust diszlokáló, 
komprimáló jóindulatú daganatok – mint a haemangioma, neurinoma, meningeoma – is ronthatják a látásélességet hosszas 
fennállás esetén, elsősorban akkor, ha az orbitacsúcsban foglalnak helyet. Tartós kompresszió során a látóideg atrophiája, a pap-
illa dekolorációja is bekövetkezhet. 
Benignus és malignus tumorok akkor okoznak retinaredőket, ha közvetlenül a szemgolyó mögött a sclerával összefekszenek,  
a bulbus hátsó pólusán benyomatot képeznek. Gyulladásos folyamatok, pyokele, endocrin orbitopathia az intraorbitalis nyomás 

•	 exophthalmus
•	 bulbusdiszlokáció
•	 szemhéjduzzanat,	hyperaemia
•	 tapintási	lelet
•	 szemmozgás-korlátozottság,	kettőslátás
•	 reponálási	nehezítettség
•	 a	látásélesség	romlása
•	 retinaredők,	a	szemgolyó	benyomottsága
•	 gyulladásos	tünetek
•	 episcleralis	erezettség,	lokomotív	zörej	

1. táblázat
Az orbita betegségeinek klinikai tünetei
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jelentős megemelése révén okozhatnak redőket a hátsó póluson. Ha a redők a maculán húzódnak keresztül, és ha a retrobulbáris 
nyomás tartósan fennmarad, a látás súlyosan károsodhat. Ez a helyzet endocrin orbitopathia azon eseteiben, amelyekben  
az autoimmun gyulladásos folyamat által létrehozott intraorbitalis nyomásfokozódás terápiarezisztens, azaz sem konzervatív, 
sem műtéti kezeléssel nem csökkenthető. 
Gyulladásos tünetek, szemhéji, conjunctiva hyperaemia, chemosis, fájdalom esetén gyulladásos, granulomás folyamatra kell gon-
dolnunk. A Graefe-tünet endocrin orbitopathia jele. 
Episcleralis erezettség mellett a bulbus felett észlelhető pulzusszinkron lokomotív zörej fistula carotideo-cavernosa jelenlétére utal. 

Az orbita betegségeinek diagnosztikája és differenciáldiagnosztikája

Az anamnézis gondos felvétele eligazíthat abban, hogy daga-
natos vagy gyulladásos folyamatról van-e szó, illetve hogy a 
daganat inkább jó- vagy rosszindulatú-e. Jóindulatú daganatra 
utal a hosszú anamnézis és a jó funkciók jelenléte. Fokozatosan 
progrediáló exophthalmus, bulbusdiszlokáció gyakran sokáig 
nem tűnik fel a környezetnek. Régi fényképek megtekintése 
segíthet eldönteni, hogy mikor kezdődhetett az exophthalmus.  
A rövid anamnézis, látásromlás, kettőslátás gyorsan prog-
rediáló, klinikailag malignus lefolyású folyamatra utal, legyen 
az daganat, haematoma, vascularis folyamat vagy endocrin 
orbitopathia. 
A klinikai tünetek értékeléséről az előző fejezetben volt szó. 

A csipeszteszt nagyon egyszerű és gyors módszer a neurogén és myogen paresis elkülönítésére. Neurogén paresisben a csipesz-
teszt negatív, myogen paresisben pozitív, a szemgolyó nem emelhető az antagonista izom hegesedése, megrövidülése miatt. 
Granulomás folyamatban, endocrin orbitopathiás izomérintettségben és blow-out törés esetében a csipeszteszt pozitív. 
Laboratóriumi vizsgálatok rendszerbetegségekben, gyulladásos és autoimmun folyamatok diagnózisában lehetnek segítségünk-
re. Melléküregeket érintő folyamatok, intracranialis terjedés esetén a társzakmák együttműködését kérjük a betegség természe-
tének és kiterjedésének pontosításához. 
Röntgenfelvételeket a képalkotó vizsgálatok korszaka óta ritkán kérünk. Utóbbiak hiányában azonban hasznos lehet tájéko-
zódó vizsgálat céljából. Melléküregek légtartó volta vagy fedettsége megállapítható segítségükkel. Malignus folyamat okoz-
ta csontdestructio, -törés jól ábrázolódik. A canalis opticus tágulatát a látóideg daganata okozza. Kimélyült sella turcica 
hypophysistumor jelenlétére utal. Exophthalmus miatt készített felvételen észlelhető megnagyobbodott csontos orbita vele-
született, jóindulatú szemüregi daganatot valószínűsít. 
Ultrahangos vizsgálat a szemüreg elülső harmadában elhelyezkedő ép és kóros képleteket megjelenítésében hasznos. Ultrahangos vizsgá-
lattal ugyancsak mérhető és nyomon követhető endocrin orbitopathiás betegek izommegvastagodottságának mértéke és változása is. 
Csontszcintigráfiás vizsgálat igazolja vagy kizárja a multiplex lokalizációjú betegségek csontmanifesztációját (carcinoma, 
melanoma malignum, myeloma multiplex).

A szemüreg betegségeinek diagnosztikája és terápiája minőségileg változott a képalkotó vizsgálatok megjelenésével. A közvetlen 
képi megjelenítés lehetővé tette a kóros folyamat helyének pontosabb behatárolását, és a környező képletekhez, a szemizmokhoz 
és a látóideghez való viszonyát. A kóros képlet kontúrjának minősége, kontrasztanyagot halmozó tulajdonsága – különösen 
többféle MR-szekvenciákkal is vizsgálva – differenciáldiagnosztikai kérdéseket is megválaszol, esetleg minőségi diagnózist is ad.  
Általában elmondható, hogy a jóindulatú daganatok éles határúak, homogén halmozásúak, a környező képleteket diszlokálhatják, 
de azoktól elkülöníthetőek. Ezzel 
szemben a rosszindulatú elváltozá-
sok határa egyenetlen, a környező 
képletekkel összekapaszkodnak, azo-
kat infiltrálják vagy körbeveszik őket. 
Kontrasztanyag-halmozásuk hetero-
gén, bennük necrosisra utaló hypodenz 
vagy hypointenz területek ábrázolód-
nak. A bő vérellátású daganatok a kont-
rasztanyagot intenzíven halmozzák. 
Ilyen a cavernosus haemangioma, de 
különösen a hemangiopericytoma. 
Jól felismerhetőek a cisztás elvál-
tozások, a muco- és pyokelék, a 
lymphangiomák és haematomák.  

•	 anamnézis
•	 klinikai	tünetek	(gyulladásos	jelek,	bulbusdiszlokáció,	

tapintási lelet, reponálhatóság, pulzáció, auskultáció, 
szemfenék: pangásos papilla, retinaredők, hátsó pólus 
bedomborodása)

•	 exophthalmometria	(Kestenbaum	szerint,	Hertel)
•	 csipeszteszt	
•	 laboratóriumi	vizsgálatok,	társszakmák
•	 Rtg,	UH,	izotópszcintigráfia
•	 CT,	MRI,	MR	angio-	és	venográfia
•	 biopszia

2. táblázat
Az orbita betegségeinek diagnosztikája

3. táblázat
A szemüreg daganatainak differenciáldiagnosztikája

Jóindulatú daganatok
•	 Az	anamnézis	hosszú
•	 Lassan	progrediáló,	féloldali	exophthalmus
•	 A	szem	funkciói	sokáig	épek	maradnak
•	 Pangásos	vagy	dekolorált	papilla,	retinaredők	csak	hosszú	anamnézis	esetén
•	 Fájdalom	nincs
•	 Képalkotó:	körülírt	terime,	az	orbita	képletei	differenciálhatók
Rosszindulatú daganatok
•	 Az	anamnézis	rövid
•	 Gyorsan	progrediáló	exophthalmus
•	 Duzzadt,	hyperaemiás	szemhéj,	chemosis
•	 Szemmozgászavar,	látásromlás	
•	 Pangásos	papilla,	retinaredők,	retinabedomborodás	rövid	anamnézis	esetén	is	van
•	 Fájdalom	lehet
•	 Képalkotó:	elmosódott	határú,	diffúz	terime,	az	orbita	képletei	nem	mindig	differenciálhatók
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A lymphomák, a granulomák és a metasztatikus tumorok viszont nehezen különíthetőek el egymástól. Ezekben az esetekben 
az anamnesztikus adatok és a klinikai tünetek pontos értékelése segíthet. Hangsúlyozni kell, hogy bármennyire is megkönnyíti 
a diagnózis felállítását és a műtét megtervezését a képalkotó diagnosztika, nem szabad azokat önmagukban értékelni, csak a 
klinikai tünetekkel együtt. 
Biopsziát akkor kell végeznünk, ha a tumor teljes egészében nem távolítható el, és a szövettani vizsgálatnak terápiás konzek-
venciája van. Diagnosztikus céllal leggyakrabban lymphoma gyanúja esetén végzünk biopsziát, de szükséges lehet a lymphoma 
és a granuloma differenciáldiagnosztikájához. A könnymirigy pleomorph adenomája esetében ellenjavallt. Embrionális 
rhabdomyosarcomában a gyakorlat különböző, lehet biopsziát és teljes tumoreltávolítást is végezni, amelyet kemoterápia követ. 

A szemüreg betegségei

Szemüregi betegségek közé soroljuk az orbita primer, szekun-
der és metasztatikus daganatait, a vascularis laesiókat, gyulla-
dásokat, az endocrin orbitopathiát és egyéb rendszerbetegsé-
geket, a bázisdaganatokat és a trauma okozta elváltozásokat. 
A szemüregi daganatokat több szempont szerint oszthatjuk 
csoportokba: lokalizációjuk és terjedésük, hisztológiai eredetük, 
biológiai viselkedésük szerint. A szövettani felosztás didak-
tikus szempontból hasznos, a biológiai viselkedés szerinti 
csoportosítás kórjóslati értékű, míg az anatómiai elhelyezkedés a műtét megtervezése szempontjából fontos. Ezen szempontok 
figyelembe vételével soroljuk fel a klinikai gyakorlat szempontjából fontos, és gyakrabban előforduló szemüregi betegségeket. 

Az orbita rétegei

Az orbita különböző betegségei többnyire jellemzően annak meghatározott rétegeiben helyezkednek el. 
1.  A csontos fal és a periorbita közötti réteg a melléküregekből az orbitába terjedő gyulladások és daganatok típusos helye. 

Súlyos állapottal járó betegség, amely többnyire gyermekkorban fordul elő, az ethmoiditis következményeként kialaku-
ló cellulitis orbitae, subperiostealis tályog. Sürgős ethmoidectomiát, antibiotikus kezelést igényel, ha nem javul, az orbita 
műtétjére is szükség lehet. Ugyancsak sürgős, fül-orr-gégészekkel közös műtétet igényel a begyulladt pyo- és mucokele. Itt 
helyezkednek el a melléküregekből az orbitába törő daganatok, primer és szekunder csontfolyamatok. A rendszerbetegségek 
közül itt jelenik meg a plasmocytoma, és az eozinofil granuloma is. 

2.  A periorbita és a szemizmok közötti (extrakonális) rétegben helyezkedik el a könnymirigy, és betegségei is itt jelentkeznek.  
A cavernosus haeamangiomák lehetnek extra- vagy intrakonálisak, a capilláris haeangiomák és a lymphangiomák többnyire 
extra- és intrakonálisak. Haemangiopericytoma, lymphomák, sarcomák, a plasmocytoma, a plexiformis neurofibroma is 
ebben, valamint a következő rétegben találhatóak. Az első és második rétegben elhelyezkedő daganatok a szemhéj alatt 
általában jól tapinthatóak, és a szemgolyót diszlokálják.

3.  Az izomkónuszon belüli (intrakonális) rétegben lévő betegségek axiális exophthalmust okoznak. Típusos helye a cavernosus 
haemangiomának, lymphangiomának, neurinomának. Egyéb betegségei a varix, és a már említett haemangiopericytoma, 
valamint a pseudotumor és a lymphoma. 

4.  A látóideghüvely és látóideg betegségei külön csoportot képeznek. Ide tartoznak a látóideg és az opticus hüvely gyulladásos 
és daganatos betegségei. Jellemző daganat a látóideg gliomája és az opticus hüvely meningeoma. 

5. A Tenon-tok és a bulbus közötti résben gyulladásos betegségek (scleritis, tenonitis) jelentkezhetnek, és itt van a bulbust áttörő 
rosszindulatú daganatok (retinoblastoma, chorioidea melanoma) predilectiós helye is. 

 

AZ ORBITA DAGANATAI

A primer orbitadaganatok

A primer orbitadaganatok a szemüregben keletkeznek, veleszületettek vagy szerzettek, növekedésük során – biológiai sajátossá-
gaik szerint – a szemüreg határán belül maradnak, vagy azt meghaladják. A primer orbitadaganatok nagyobbik része jóindulatú, 
és orbitaműtéttel általában jól meggyógyítható.
A szekunder orbitadaganatoknak nevezzük a környezetből: melléküregekből, koponyából, szemhéjakból, conjunctivából, könny-
tömlőből és a szemgolyóból az orbitába terjedő tumorokat. Ezeknek nagy része rosszindulatú. Shields 1264 orbita daganat között 
11%-ban talált szekunder típusú tumort. A daganat kiterjedését és határait, a környező képletekhez való viszonyát a lehető leg-
pontosabban kell megállapítani képalkotó vizsgálatokkal. Amennyiben műthető, úgy a műtét a betegség kiterjedésétől függően 
orbitasebész, fül-orr-gégész és idegsebész együttműködésével történik 
Metasztatikus orbitatumor ugyanebben a statisztikában 7%-ban fordult elő. Messze leggyakoribb a mamma carcinoma metasztázisa,  
ezt követi a prostata carcinoma, a melanoma malignum áttéte. Gyermekkorban a neuroblastoma ad metasztázist a szemüreg csontjaiba.

•	 Orbitatumorok	(primer,	szekunder	és	metasztatikus)
•	 Gyulladások,	endocrin	ophthalmopathia
•	 Vaszkuláris	léziók	
•	 Rendszerbetegségek
•	 Trauma

4. táblázat
A szemüreg betegségei
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Primer, jóindulatú szemüregi daganatok 

A capillaris haemangioma veleszületett elváltozás, a szem régiójában a szemhéjak bőrében, kötőhártyában jelenik meg a fel-
színből kissé kiemelkedő kisebb-nagyobb kerek vagy szabálytalan alakú folt formájában. Az orbitában, extra- és intrakonálisan 
helyezkedik el, jelentős exophthalmust okozhat. A bőrben megjelenő forma gyakran többszörös, más testtájékon is megtalálható. 
Természetes lefolyása szerint az első élethónapokban növekedik, majd 6-12 hónap után fokozatos regressziót követően csaknem 
nyomtalanul gyógyul. Sebészi beavatkozást ritkán igényel, lokális szteroidkezelés a javulást siettetheti. 
A cavernosus haemangioma a felnőttkor leggyakoribb jóindulatú daganata, főleg középkorú nőkben fordul elő. Típusosan 
intrakonális elhelyezkedésű, axiális exophthalmust okoz, de az orbita bármely rétegében előfordulhat. Veleszületetten már meg-
lévő szövetelemekből növekszik, rendszerint igen lassan. Az exophthalmus mérete a tumor méretéhez viszonyítva gyakran arány-
talanul kicsi. Hosszas fennállás esetén a nervus opticust komprimálhatja, diszlokálhatja, a visust ronthatja, a papilla oedemáját 
vagy dekolorációját okozhatja. Ha a daganat a bulbus hátsó felszínéhez közel helyezkedik el, a szemgolyó hátsó pólusát benyomja. 
A hátsó pólus prominenciája és a retinaredők szemfenéki tükrözéssel jól láthatók. A szemgolyó benyomottsága hypermetropiát 
okozhat, melyet el kell különíteni a visus romlásától. A féloldali, szerzett hypermetropia intraorbitalis, bulbust komprimáló 
folyamat gyanúját keltheti. Kisméretű, tünetet nem okozó, akcidentálisan felfedezett haemangiomát nem kell eltávolítani. Nagy-
méretű, látást veszélyeztető vagy torzító exophthalmust okozó tumor eltávolítása indokolt. Lefűződött haemangioma eltávolítása 
általában nem ütközik nehézségekbe. Amennyiben a daganat nem lefűződött, környezetéhez erősen köt és tompán nem távo-
lítható el, úgy mérlegelni kell a részleges eltávolítás előnyeit a funkciósérülés elkerülésére. Az orbitacsúcsból keletkező vérzés 
csillapítása általában komoly kockázatot jelent. 
A lymphangioma nyirokeredetű, veleszületett hamartoma, általában a bőrt és a bőr alatti kötőszövetet érinti. A szemüregen belüli 
megjelenése ritka, tünetei gyermekkorban lépnek fel. Leggyakrabban akut bevérzés derít fényt jelenlétére. Kitölti, jellemzően 
kitágítja a csontos szemüreget. Extra- és intrakonálisan helyezkedik el, körbeveheti a látóideget. Beterjed a szemhéjakba, beszűri 
a kötőhártyát, a csontos szájpadon is látható lehet, az arc szövetei között infiltrál, megvastagítva azt. CT- és MR-képeken az 
orbita képleteit elfedi, szabálytalan határú és szerkezetű. MR-vizsgálattal, T1 szekvenciával jól ábrázolódnak a jellegzetes cisz-
ták. A daganat jellemzően bevérzésre hajlamos, akut, különböző súlyosságú exophthalmust, szemmozgászavart, esetleg látás-
romlást okozva. A klinikai kép ilyenkor rosszindulatú daganat jelenlétére emlékeztet. Differenciáldiagnózist a klinikai tünetek 
gondos értékelése és a képalkotó vizsgálatokkal nyert képeken azonosítható, friss vérrel telt ciszták, valamint a szintén képileg 
ábrázolódott megnagyobbodott méretű szemüreg jelenléte biztosítják. A műtétnek komoly kockázata van a műtét során fellépő 
vérzés veszélye és a koagulációval okozható maradandó funkciósérülések miatt. Műtéti megoldás a látást veszélyeztető, súlyos 
exophthalmust, subconjunctivalis suffusiót okozó bevérzés esetében indokolt, ezek hiányában azonban – éppen a súlyos műtéti 
kockázat miatt – csak a beteg követése javasolt. 
A dermoid cysta a gyermekkor leggyakoribb jóindulatú, veleszületett daganata. A felső szemhéj alatt mediálisan vagy a könny-
mirigy régiójában tapintható rugalmas, alapjával nem összekapaszkodott terime. Évek során lassú, progresszív exophthalmust 
okoz, a bulbust lefelé diszlokálja. Csontos öblöt képez, a CT-képen jellegzetes, hypodenz bennékű cysta ábrázolódik. Hosszú 
fennállás esetén kesztyűujjszerűen terjedhet a csontokban, ilyenkor eltávolítása már nehezebb. Ha steril gyulladás alakul ki kö-
rülötte, a tünetek kifejezettebbé, az érintett bőrterület hyperaemiássá válik. Műtét során intrakapszulárisan faggyús bennék, 
esetleg szőrszálak találhatók. A tok teljes eltávolítása fontos, egyébként kiújulhat. 
A neurinoma a Schwann-sejtekből kiinduló, jól körülírt, kontrasztanyagot közepesen halmozó tumor. Tokos, tömött konzisz-
tenciájú, a környezetével hajlamos összekapaszkodni, teljes eltávolítása – a funkciók épségének kockáztatása nélkül – nehezebb, 
mint a haemangiomáé. Intrakapszuláris megkisebbítés és a tok óvatos eltávolítása az ajánlott műtéti technika.
Neurofibromák az orbitában szoliter vagy plexiformis formában fordulnak elő. A plexiformis forma a perifériás idegek mentén 
növekszik, többszörös, hurkaszerű, rugalmas képletekből áll, extra- és intrakonális elhelyezkedésű. Beterjedhet az orbitacsúcsba, 
a koponyabázisra, parasellarisan és retromaxillarisan is kúszhat. Biológiailag jóindulatú, radikális eltávolítása nem mindig le-
hetséges.
A fibromák ritka tumorok, eltávolításukat követően kiújulhatnak, potenciálisan malignusnak tekintendők.
Az osteomák a szemüregben elsősorban kozmetikai problémát jelentenek, de ha az orrmelléküregeket is lezárják, el kell távolítani őket. 
Az opticus hüvely meningeoma a középkorú nők ritka előfordulású betegsége. Az opticus hüvely arachnoidealis rétegének sejt-
jeiből indul ki, és a subarachnoidealis térben terjed. Kezdetben mérsékelt exophthalmust, a szemhéjak duzzanatát okozza.  
A látás sokáig jó marad, de később fokozatosan romlik. CT- és MR-képére jellemző az ideghüvely tubularis vagy orsószerű meg-
vastagodása, de a durát áttörve excentrikus növekedésű is lehet. A tumorosan infiltrált opticus hüvely a kontrasztanyagot hal-
mozza, benne általában jól látható a látóideg hypodenz vonala, ez az ún. keréknyom – („tram-track”) jel, mely az opticus hüvely 
meningeomájának jellemző radiológiai jele. Recklinghausen-betegségben előfordulhat multiplex meningeomatosis részeként. 
Érdemi műtéti beavatkozás a nervus opticus működésének megkímélése mellett csak excentrikus növekedés esetében lehetséges. 
 Az opticus glioma a nervus opticus saját daganata. Asztrocita elemekből épül fel, növekedése a látóideg koncentrikus megvasta-
godását eredményezi. Kétfajta, alapvetően különböző megjelenési formája van: vagy szoliter módon érinti az egyik oldali látó-
ideget, vagy az I. típusú Recklinghausen-betegség részeként jelentkezik. Az utóbbi esetben kétoldali, és a látópálya intracranialis 
részeit is infiltrálja. A kétfajta típus nemcsak klinikai és radiológiai megjelenésében, hanem prognózisában is különbözik.  
A szoliter típus a korai életévekben okoz progrediáló, jelentős méretű féloldali exophthalmust, az érintett oldalon a felfelé te-
kintés általában akadályozott. A látás gyorsan megromlik vagy egészen elvész. A funduson mérsékelt fokú pangásos papilla,  

neuro-ophthalmologia  343

AZ ORBITA MEGBETEGEDÉSEI



vagy a látóidegfő dekolorációja észlelhető. CT- és MR-képe orsó alakú tumort ábrázol a nervus opticus helyének megfelelően, 
melyben az eredeti látóideg nem ismerhető fel. A tumor az orbitacsúcsban elvékonyodhat, vagy beterjed a canalis opticusba és azt 
kiszélesíti. Továbbhaladhat az intracranialis szakaszban, a chiasmát is infiltrálva. Ha a daganat az orbitacsúcs előtt végződik, a 
torzító exophthalmus megszüntetésére és a progresszió megelőzése céljából – amennyiben a visus már elveszett – szemüregi fel-
tárásból eltávolítjuk a daganatot, a bulbus mögött és az orbita csúcsában átvágva a tumorosan infiltrált opticust. Ilyenkor a beteg 
saját bulbusát viseli „protézis”-ként. A canalis opticusba vagy a chiasmába való terjedés esetén transfrontalis feltárás szükséges. 
A cél a tumorosan infiltrált látóideg eltávolítása az ép és kóros rész határánál történő átmetszéssel. 
Az autoszomálisan, dominánsan öröklődő I. típusú Recklinghausen-betegség részeként jelentkező opticus glioma általában 
kétoldali, későbbi életkorban veszik észre. Nem minden esetben okoz nagyfokú exophthalmust, bár erre is van példa. A látás 
tartósan ép marad, vagy a mérsékelt fokú látásromlás, látótérkiesés stagnál. Jellemző a centrális scotoma vagy a chiasma laesiós 
látótér. Lehet jelentős különbség a két oldal között mind az exophthalmus, mind a funkcióromlás súlyosságát illetően. Képalkotó 
eljárásokkal készült képeken a megvastagodott látóideg tubularis alakzatot mutat, nemcsak szélességében, de hosszában is meg-
növekedve. A látóideg eredeti, „S” alakú kanyarja többszörössé válik. Nem ritka a chiasma infiltrációja, de a tractus és a radiatio 
nervi optici is érintett lehet. A stagnáló folyamat mellett létezik progrediáló, rosszindulatúbb forma is. Radikális műtéti megoldás 
lehetetlen, ha viszont intracranialis nyomásfokozódás lép fel, tehermentesítő shuntműtét elvégzésére kerülhet sor. 

Primer, rosszindulatú szemüregi daganatok 
 
A rosszindulatú szemüregi daganatok – embrionális rhabdomyosarcoma kivételével – az időskor betegségei. A lymphomák, 
szekunder és metasztatikus daganatok csaknem fele az élet utolsó harmadában jelentkezik. 
Az rhabdomyosarcoma a gyermekkor leggyakoribb roszindulatú lágyrésztumora. Bárhol megjelenhet a szervezetben, ahol ha-
rántcsíkolt izom van, bár nem feltétlenül az izomból, hanem feltehetően embrionális mesenchyma maradványból származik. 
Több szövettani típusa van, leggyakoribb az embrionális típusú. Az összes primer rhabdomyosarcomának nagyjából 10%-a 
a szemüregben keletkezik. Jellemzően 6 év alatti kisfiúkban jelenik meg. Klinikai tüneteire az igen gyorsan (napok, 1–3 hét 
alatt) progrediáló, nagyfokú exophthalmus, szemhéjduzzanat és szemmozgászavar jellemző. Leggyakrabban az orbita felső 
részében helyezkedik el, ezért a bulbust lefelé diszlokálja, de a szemüreg bármely más részéből és a szemhéjból is kiindulhat. 
Extrakonális elhelyezkedésű, CT-képen szabálytalan alakú, csontdestrukciót nem okoz, intenzíven halmoz. Az MR-képen 
T1 súlyozásnál a zsírszövethez képest hipointenzív, T2 súlyozásnál hiperintenzív, a kontrasztanyagot intenzíven halmozza. 
Jobbak a kilátásaik azoknak a rhabdomyosarcomában szenvedő gyermekeknek, akiknél a tumor az orbitából indult ki, mint 
akiknél más területekről. Ez valószínűleg abból adódik, hogy az orbitából kiinduló sarcoma által okozott klinikai tünetek 
(exophthalmus, szemhéjduzzanat) azonnal észrevehetők, így ezeket a betegeket hamarabb diagnosztizálják, és juttatják a 
megfelelő kezeléshez. Másrészt az orbitában gyakoribb a jobb prognózisú embrionális típus, szemben a rosszabb prognózisú 
alveolaris típussal. A korszerű kezelés a daganat teljes eltávolítása (vagy csak biopszia) orbitotomiából, amelyet protokoll sze-
rinti citosztatikus kezelés és besugárzás követ. Az 5 éves túlélési arány igen jó, különböző statisztikák szerint 80-90% körül 
mozog. Esetleges recidíva esetén újabb tumorreszekció és utókezelés javasolt. Második recidíva esetében radikális műtét, 
exenteráció javasolt. Minden recidíva a túlélési esélyt rontja. 
A lymphomák az utóbbi években egyre gyakoribbak. Az idősebb felnőttkor betegsége – amerikai statisztika szerint a hatvanadik 
életév felett jelentkező szemüregi daganatok közel egynegyede lymphoma. Lehet primer, de előfordulhat szisztémás betegség 
részeként is. Széles spektrumú betegségcsoport, az orbitában a non-Hodgkin, B sejtes lymphomák a leggyakoribbak. Malignitási 
fokuk különböző. Nyirokszövet csak a conjunctivában és a könnymirigyben van, ezért a lymphoma ebben a két régióban  
a leggyakoribb, de megjelenhet a szemüreg bármely rétegében. A kötőhártya alatt jellegzetes, „lazacszínű” infiltrációt képez, 
a szemhéjban rugalmas, hurkaszerű tapintatú. Progressziója a malignitás fokától függ. Intraorbitalis formája exophthalmust, 
szemhéjduzzanatot, esetleg szemhéji és conjunctiva hyperaemiát, chemosist, szemmozgás-korlátozottságot okoz. Képalkotó 
vizsgálattal változatos megjelenésű, csontdestrukciót nem okoz. Az orbita képleteit nem diszlokálja, inkább körbeveszi. A szem-
üreg szeptumai mentén terjed, ezért jellemző az egyenes vonalú caudalis határ. Kétoldali megjelenés szisztémás betegségre utal. 
A diagnózist biopszia segítségével állítjuk fel. Ennek ismeretében staging vizsgálat, eredményétől függően lokális irradiáció vagy 
cytostaticus kezelés történik. 
A hemangiopericytoma ritka előfordulású, szemimalignus, kiújulásra hajlamos, a postcapillaris vénákat fedő pericytákból ki-
induló daganat. Mivel erősen vaszkularizált, CT- és MR-képen a kontrasztanyagot feltűnően intenzíven halmozza, ez differen-
ciáldiagnosztikai jel lehet. A tumor környezetével összekapaszkodik, ezért teljes eltávolítása nem könnyű. A műtétet követően 
besugárzás végzése javasolt. 
Primer orbita melanomák ritkák. Az eseteknek nagyjából fele Ota naevus talaján alakul ki. Gyorsan progrediáló exophthalmus, 
chemosis, szemmozgászavar jellemzi a klinikai megjelenést. Az Ota naevus vagy blue naevus a nervus trigeminus egyik vagy több 
ága mentén congenitalisan kialakuló pigmentáció. A szemhéj bőre kékes elszíneződésű, és jellemzőek az episcleralisan, elsősor-
ban a szemhéji áthajlásokban több gócban megjelenő feketés foltok. Pigmentált lehet a chorioidea, valamint a szemüregi szövetek,  
a szemmozgató izmok, az orbita csontjai és a koponyabázis arachnoideája. Különös hangsúlyt az ad ennek az állapotnak, hogy bár-
mely területen, de általában csak körülírtan malignus transzformáció léphet fel. Az így kialakult melanoma malignum biológiailag 
kevésbé rosszindulatú, mint az orsósejtes melanoma. Sebészi eltávolítása – exenteráció ugyanis a kiterjedt pigmentáció miatt nem 
jön szóba – többéves túlélést biztosíthat. A nem Ota naevus talaján kialakult melanomák esetében exenteráció elvégzése javasolt. 
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A könnymirigy betegségei 

A könnymirigy betegségeinek diagnózisa és kezelése igen nagy figyelmet és gondosságot igényel. Pontosan ismerni kell a klinikai 
és radiológiai tüneteket annak eldöntésére, hogy többféle lehetőség közül melyikről van szó az adott helyzetben és mi a tennivaló. 
A diagnózis felállítása sokszor gyakorlott orbitasebész számára sem könnyű és egyértelmű. 
A könnymirigy pleomorph adenomája (benignus, kevertsejtes tumora) jóindulatú daganat, amely azonban hosszas fennállást 
követően rosszindulatúvá fajulhat. Jellemző az exophthalmus, a lefelé diszlokált bulbus, és a könnymirigy régiójában tapintható 
tumor. Előfordul, hogy csak többéves fennállás után ismerik fel: a lassú progresszió a környezetnek nem tűnik fel. CT- és MR-
képeken a szemüreg laterális felső részében, a könnymirigynek megfelelő területen kerek vagy ovális, éles kontúrú, T1 súlyozás-
nál hipo-, T2 súlyozásnál hiperintenzív terime ábrázolódik. A fossa lacrimalis lehet kimélyült, de csontdestrukció nincs. Kezelése 
az azonnali műtét, a teljes, tokos tumor eltávolítása, a csontos tumorággyal együtt. Biopszia végzése tilos, a prognózis jó, esetleges 
recidíva ritkán és későn fordul elő.
A malignus kevertsejtes tumor a benignus tumor transzformációja. Az eljárás hasonló, posztoperatív irradiáció javasolt. 
Az adenoid cysticus carcinoma (cylindroma) a könnymirigy rosszindulatú daganata. Az anamnézis rövid, jellemző a lokális fáj-
dalom. Klinikai megjelenésében kevésbé békés, a szemhéjduzzanat kifejezettebb lehet, a tapintható tumor nagyobb, keményebb, 
kötöttebb, nyomásra érzékeny. CT- és MR-képe lehet az előzőhöz hasonló, de a daganat alakja kevésbé szabályos. Halmozása 
heterogén, meszes és hypodenz területeket is tartalmazhat. A szemüregben a külső egyenes szemizom mentén hátrafelé terjedhet.  
Az ajánlott műtéti megoldások az előzetes biopsziát követő radikális tumoreltávolítás, exenteráció, vagy a környező csonttal együtt 
történő „en-bloc” reszekció. A műtétet követően besugárzás, ha kiújul, citosztatikus kezelés javasolt. Sajnos jó megoldás nincs, a 
közölt anyagokban a túlélési esély nem függ a műtéti technikáktól. A prognózis rossz, a tumor általában 2-3 éven belül recidivál. 
Előfordulhat disszemináció helyi kiújulás nélkül, lokális recidíva pedig a koponyaüregbe is terjedhet. A ritka hosszabb túlélés  
valószínűleg nem a műtéti technikával, hanem a tumor és a gazdaszervezet egyéni immunológiai viszonyával hozható kapcsolatba. 
A könnymirigy adenocarcinomája esetén az előzetes szövettani igazolást követően primer exenteráció a követendő megoldás.  
A prognózis nem jó. 
A könnymirigy egyéb betegségei közé tartoznak a granuloma, lymphoma, leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma és a 
plasmocytoma. Ha generalizált, már ismert rendszerbetegség része, műtét nem szükséges, ha diagnózis még nincs, biopszia 
biztosítja a kórismét. 

Szekunder szemüregi daganatok

A környezetből az orbitába terjedő daganatokat nevezzük így. A szemhéjakból basalioma, a szemgolyóból retinoblastoma, 
chorioidea melanoma törhet az orbitába. A melléküregekből carcinoma, sarcoma, papilloma, invertált papilloma, angiofibroma, 
esthesioneuroblastoma terjedhet az orbitába; könnytömlőből carcinoma, koponyából meningeoma vagy glioma. Ezen dagana-
tok nagy része rosszindulatú, nemritkán inoperábilis állapotban kerül felismerésre. A műtéti megoldás – operabilitás esetén – 
teammunkát igényel.

Metasztatikus szemüregi daganatok

Leggyakoribb a mamma carcinoma szemüregi áttéte. Ahogyan arról már korábban szó volt, enophthalmust okoz, az 
orbitatartalom tömött, scirrhus jellegű infiltrációja miatt a bulbus reponálásakor kifejezett ellenállás érezhető. A szemizmokat 
involválja, szemmozgászavart, kettőslátást okozva. Pozitív anamnézis esetén a tünetegyüttes szinte biztosan mamma carcinoma 
metasztázisnak felel meg, de pozitív anamnézis nélkül is kórjelző. Áttétet adhat a prostata carcinoma, a melanoma, tüdő- és 
vesecarcinoma. Gyermekkorban a neuroblastoma rendszerint kétoldali orbita csontmetasztázist okoz, megjelenhet a primer 
tumor felismerése előtt, típusosan szemhéji haematomákkal jár. Szemüregi áttét gyanúja esetén legfontosabb feladat a primer 
tumor keresése, amennyiben az nem ismert. Szükséges ezenkívül az áttéti daganat okozta tünetek palliatív kezelése, enyhí-
tése. Ez történhet irradiációval, részleges vagy teljes blepharorrhaphia végzésével, illetve a szemgolyó lokális kezelésével az 
exophthalmus és lagophthalmus okozta cornea- veszélyeztetettség miatt.

A SZEMÜREG GYULLADÁSOS BETEGSÉGEI

Granuloma vagy pseudotumor orbitae a szemüreg nem specifikus, lokalizált vagy diffúz, akut, szubakut vagy krónikus gyulladásos fo-
lyamata. Kiváltásában szerepet játszhatnak a környező melléküregek gyulladásos folyamatai, de kiváltó ok rendszerint nem található.
A lokalizált forma egy- vagy több szemizmot, a könnymirigyet, az opticus hüvelyt vagy a Tenon-tokot érinti. Az érintett terület 
fájdalmával, hyperaemiájával jár. Acut myositis felett a conjunctiva hyperaemiás, a szem mozgatása a beteg szemizom működési 
irányába tekintéskor fájdalmas és korlátozott. Dacryoadenitisben a könnymirigy megnagyobbodik, fájdalmas, nyomásra érzé-
keny, a felső szemhéj duzzadt, hyperaemiás. Az opticus hüvely granulomás folyamata pangásos papillát okoz, a látást súlyosan 
megronthatja. Képalkotó vizsgálattal myositis esetén a szemizom megvastagodottságát látjuk, mely az izom inas részét is érinti. 
Perineuritis az opticus hüvely egyenetlen határú kiszélesedését okozza. 
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A diffúz forma a szemüregi daganat képét utánozza, ezt fejezi ki a pseudotumor orbitae elnevezés. Exophthalmust okoz, a szem-
héjak és a conjunctivák hyperaemiája jelentkezik, szemmozgás-korlátozottsággal, kifejezett reponálási nehezítettséggel jár. 
Típusos eset nem okoz diagnosztikai problémát. Ha azonban a gyulladásos tünetek nem kifejezettek, a beteg fájdalomról nem 
panaszkodik, a diffúz vagy a könnymirigyre lokalizálódó granulomát a lymphomás infiltrációtól vagy egyéb rendszerbetegségtől 
(myeloma multiplex, Mikulicz-féle betegség) nehéz elkülöníteni. Sokszor a képalkotó vizsgálatok eredménye sem egyértelmű. 
Rendszerbetegség esetén a könnymirigyfolyamat annak részjelensége lehet. Ha alapbetegség nem ismert, akkor biopszia végzése 
mellett döntünk, vagy szteroidkezelést adunk, amelynek eredményessége a granuloma mellett diagnosztikus értékű. A betegség 
lefolyása kiszámíthatatlan. A hosszasan adott szteroidkezelésre recidíva nélkül megnyugodhat, azonban gyakoribb, hogy rövi-
debb-hosszabb tünetmentes szakaszokat követően a betegség ismét fellángol. 
A gyulladásokhoz sorolható Tolosa–Hunt-szindróma a sinus cavernosusban keletkező inflammációs folyamat. Kisfo-
kú exophthalmus, mérsékelt szemmozgás-korlátozottság, kettőslátás, fájdalom, és a képalkotó vizsgálatokkal látható sinus 
cavernosus kiszélesedettsége alapján ismerhető fel. 
Valamennyi nem specifikus gyulladásos folyamat gyógyítása szteroiddal történik. Előzőleg, ha szükséges, a melléküreg-folyama-
tokat szanálni kell. Nagy kezdő dózisú, elhúzódó szteroidkúrát kell adni. A betegség kiújulása esetén a szteroid dózisát vissza kell 
emelni, majd fenntartó szinten hosszasan adni. A szemüreg besugárzása is segíthet. 
Az endocrin orbitopathia is a gyulladásos folyamatok közé sorolható, a Graves–Basedow-kór részjelensége. Autoimmun gyulla-
dásos folyamat hozza létre, mely a retrobulbáris kötőszövetes elemekben és a szemizmokban zajlik. A gyulladás progressziójában 
és fenntartásában szerepet játszó cytokinek és a hidrofil tulajdonságú glükózaminoglikánok szaporodnak fel a retrobulbáris 
térben. Ezek váltják ki a retrobulbaris kötőszövet, elsősorban a zsírszövet megszaporodását, és a szemizmok jelentős megvasta-
godottságával járó gyulladásos folyamatot. 
Klinikai lefolyására az infiltratív, gyulladásos tünetekkel járó aktív, és a hegesedő, inaktív fázis jellemző. A korai, aktív fázis-
ban periorbitalis oedema, szemhéji és conjunctiva hyperaemia, chemosis tapasztalható. Első jel a Graefe-tünet, a felső szemhéji 
retrakció lehet. Exophthalmus, szemmozgás-korlátozottság jelentkezik. A beteg nyomásérzésről panaszkodik, a szemmozgás-
korlátozottság irányába – jellemzően felfelé – tekintéskor húzó érzést, fájdalmat panaszol. Fontos tudni, hogy a beteg szemizmok 
működése nem az akció irányába, hanem azzal ellentétes irányba tekintéskor korlátozott. Leggyakoribb az alsó egyenes, ezt 
követi gyakoriságban a belső egyenes szemizom érintettsége. Az izmok az aktív, gyulladásos fázist követően hegesedő stádiumba 
kerülnek, a szemgolyó lefelé vagy befelé tekintő rögzült állapotba kerül. Jellemző a szemgolyók helyzetével ellentétes kényszer-
fejtartás. Képalkotó vizsgálattal a szemizmok jellegzetes orsó alakú megvastagodottsága látszik, mely az izmok inas részét nem 
érinti. Az inaktív fázisban a gyulladásos tünetek megszűnnek, euthyreosisban az exophthalmus csökkenhet. A definitív meg-
oldást követő, szubsztituált esetekben szemhéji mixoedema keletkezhet, az exophthalmus gyakran fokozódik. 
Az endocrin orbitopathia legsúlyosabb szövődménye a látóideg kompressziója, melyet a megvastagodott szemizmok okoz-
nak az orbitacsúcsban (crowded apex syndroma). Kezelése nagy dózisú szteroiddal történik, ennek eredménytelensége esetén 
orbitadekompressziós műtétet kell végezni.
Az endocrin orbitopathiás esetek hazánkban az utóbbi években megszaporodtak. Emiatt is különösen fontos a betegség ko-
rai felismerése és kezelése. Ezek a betegek szemtüneteik miatt családjukban és a társadalomban hátrányos helyzetbe kerülnek.  
A családi kapcsolat felbomlása, a munkahely elvesztése lehet következménye a kozmetikailag előnytelen megjelenésnek. Ez for-
dítva is igaz, a maradvány szemtünetekkel definitív állapotba került, de már gyógyult embereket megjelenésük miatt nem szívesen 
alkalmazzák a munkaadók. A súlyos állapot kialakulásának lehetőség szerinti megelőzése, és a sebészi rehabilitáció a betegek 
szociális helyzetét is rendezheti. 
Megelőzésben fontos szerephez jut a dohányzás elhagyása, és a pentoxyphyllin kezelés bevezetése. Aktív fázisban a különböző 
sémák szerinti szteroidkezelésnek, a retrobulbaris besugárzásnak és a lokális kezelésnek van létjogosultsága. A sebészi rehabili-
táció az inaktív fázisban történik. A heges szemizmok korrekciós műtétjét (retropozíció) végezzük a rendkívül zavaró kettőslátás 
megszüntetésére. A kozmetikailag elfogadhatatlan exophthalmus csökkentése az orbita dekompressziós műtétjével történik. 
Gyakorlatunkban két-fal (laterális és mediális) dekompressziót végzünk a retrobulbáris zsír szükség szerinti mennyiségének 
eltávolításával a felső szemhéji redőben történő és transzkarunkuláris behatolás segítségével („hidden scar”).

AZ ORBITA VASCULÁRIS BETEGSÉGEI

Varix, arterio-venosus malformáció exophthalmus intermittenst okoz. Az exophthalmus mérete Trendelenburg-helyzetben és 
egyéb vénás nyomást emelő állapotokban jelentősen fokozódik, egyébként nincs vagy akár enophthalmus is lehet. A bulbus 
könnyen reponálható. A szemüreg röntgen- és CT-felvételein jól láthatók a lassú keringés miatt képződött phlebolitok. Közvetlen 
műtéti megoldás általában nem lehetséges, endovascularis szklerotizáló anyaggal való elzárás jöhet szóba. 
A fistula carotideo-cavernosa spontán módon vagy trauma következtében keletkező nyílás kialakulását jelenti az artéria carotis 
interna intracavernosus szakaszán. A sinus cavernosus nyomása emiatt megemelkedik, a beléje ömlő véna ophthalmicában a 
keringés iránya megfordul, artériás nyomású vér áramlik az szemüreg felé. Pangásos tünetek jelennek meg a szemgolyón: feltűnő 
a jellegzetes episcleralis erezettség. Exophthalmus, szemhéji oedema, hosszas fennállás esetén a szemmozgató idegek paresise 
jelenik meg. Szekunder intraocularis nyomásfokozódás, a szemfenéken pangásos vénák, pangásos papilla alakulhat ki. A bulbus 
fölött fonendoszkóppal hallgatózva pulzusszinkron lokomotív zörej hallható. A véna ophthalmica spontán trombotizálódása 
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esetén szemfenéki vérzések keletkeznek, a visus romlik. A típusos tünetegyüttes kifejlődött állapotban nem okoz diagnoszti-
kus nehézséget. Enyhe esetekben, hosszasan fennálló piros szem, enyhe, esetleg átmeneti kettős látás esetén fontos elkülöníte-
ni az episcleralis erezettséget a conjunctiva diffúz hyperaemiájától. Az előbbi az arteriovenosus fisztulára jellemző, az utóbbi 
conjunctivitisben látható. A fistulát endovaszkuláris úton történő elzárásával kezeljük. 
Az orbita haematomák spontán módon vagy trauma következtében alakulnak ki. A traumás haematomák létrejöttéhez nem 
szükséges túlságosan nagy erőbehatás. Keletkezésük hátterében valamilyen preformált érmalformációt tételezhetünk fel, bár ez 
szövettanilag ritkán igazolható. Általában az orbita felső részében, extraperiorbitalisan jelenik meg, nagy méretű exophthalmust, 
bulbusdiszlokációt, később chemosist, szemmozgászavart, látásromlást okozva. A funkciókárosodással fenyegető állapot meg-
szüntetése azonnali műtét elvégzésével történik. 

RENDSZERBETEGSÉGEK AZ ORBITÁBAN

Rendszerbetegségek részjelenségeként ritkán észlelünk szemüregi daganatot. Előfordulhat azonban, hogy szisztémás betegség 
első megnyilvánulása a szemüregben történik. Ilyenkor az orbitában található szemüregi térfoglaló folyamatból vett biopszia és 
a szövettani vizsgálat segíthet a helyes diagnózishoz. Rendszerbetegség jelenlétére hívja fel a figyelmet, ha a folyamat kétoldali, 
gyors progressziójú, és egyéb, általános tünetek is jelentkeznek (láz, elesettség, megnagyobbodott nyirokcsomók, magas süllye-
dés, a vérképben talált eltérések, pozitív immunológiai tesztek). 
A teljesség igénye nélkül soroljuk fel az idetartozó betegségek közül a viszonylag gyakrabban előfordulókat. 
A Langerhans-sejtes histiocytosisok közé sorolt eosinophyl granulomában a Langerhans-sejtek proliferációja következik be a 
csontvelőben, a folyamat a csontot destruálja. Elsősorban gyermekekben, fiatal felnőttekben fordul elő, leggyakoribb a koponya 
területén, nem ritka az orbitát alkotó csontokban. Már röntgenképen is jellegzetes a CT-vizsgálattal tovább pontosítható szabály-
talan kontúrú és alakú vagy kerekded csonthiány. Szemhéjduzzanat, szemhéji hyperaemia jelenik meg. E három tünet együttesen 
diagnosztikus értékű, szövettani megerősítés azonban szükséges. Kezelése a radikális eltávolítás, utókezelést ritkán igényel. 
Szoliter plasmocytoma ritkán jelenik meg a csontokban, gyakoribb myeloma multiplex részeként. A myeloma multiplex 
malignus hematológiai betegség, melyre a plazmasejtek klonális csontvelői proliferációja jellemző. Gyakorisága az életkor 
előrehaladtával nő. Csontdestrukciót okoz, de szolid része is van. Röntgen- és CT-képen a koponya kálváriáján látható kerek, 
osteolyticus csonthiányok jellemzőek. Szövettani megerősítést követően kemoterápiás kezelés, esetleg csontvelő-transzplan-
táció a terápiás lehetőség. A prognózis nem jó. 
A Boeck-sarcoidosis ismeretlen eredetű, több szervrendszert is érintő granulomatosis, amely általában fiatal felnőtteknél je-
lentkezik. A tüdőparenchymában és hilusban megnagyobbodott nyirokcsomók jelennek meg. Szövettanilag jellemző, hogy 
a granuloma nem sajtosodik el. Az orbitában a könnymirigyet infiltrálhatja, biopszia a diagnózist tisztázza.
A Hodgkin-kór a nyirokszervek ismeretlen eredetű, daganatos jellegű, idült betegsége. A daganatos burjánzás vegyes szerkezetű 
(nyiroksejt, histocyta, monocyta, plazmasejt, fehérvérsejt). Jellegzetes sejtjei a nagy, többmagvú, ún. Sternberg–Reed-féle óriás-
sejtek. A diagnózist ezek kimutatása alapján állítják fel. A kórjóslat a szövettani típus függvénye. A betegség gyógyszeres kezelés-
sel (citosztatikumok) többnyire egyensúlyban tartható. Az orbitában a könnymirigy a predilekciós helye. 
Wegener-granulomatosis az immunvasculitisek közé sorolt, ismeretlen eredetű megbetegedés. Patológiailag nekrotizáló, 
granulomatosus kisérgyulladás. Klinikailag leggyakrabban a légutakat érinti, generalizált formában a veséket is. Az orbitában 
diffúz granulomatosisnak megfelelő képet adhat. Immunszuppresszív szerekkel kezelendő, a prognózis nem jó.
Immunológiai megbetegedés a nekrotizáló vasculitis is. Cornea ulcerációt, nekrózist, perforációt okozhat, a könnymirigyet 
megtámadja. Ugyancsak immunszuppresszív szerekkel kell kezelni. 

AZ ORBITA SÉRÜLÉSEI

Az orbitát alkotó csontok törése ritkán izolált, gyakoribb a környező csontokkal és lágyrészekkel (szemüregi tartalom, melléküre-
gek, koponyabázis) együtt történő sérülés. A lágyrész sérülése történhet közvetlen módon vagy az orbitafalak törése, orbitába törő 
traumás haematoma vagy penetráló idegentest révén. Tünetei a szemhéjakon oedema, haematoma, ptosis, emphysema, laceratio 
vagy tapintható idegentest. A sérülések okozhatnak exophthalmust (haematoma, idegentest), enophthalmust (orbitafaltörés) 
vagy bulbusdiszlokációt (extraperiorbitalis helyzetű térszűkület).
Sérülések következtében súlyos látásromlás is felléphet a látóideg közvetlen laesiója vagy a szemgolyó sérülése folytán. Perforáló 
sérülés esetében első teendő a sérült szemgolyó ellátása. Traumás opticus laesióban a funkció általában nem javítható. Megadózis 
szteroid adható, a canalis opticus műtéti dekompressziója nem szokott segíteni. 
Az orbitafal törései közül az alsó fali blow-out törés a leggyakoribb. A szemgolyót vagy az alsó peremet érő tompa ütés következtében a 
vékony alsó csontos fal törik, ép alsó perem mellett, az alsó egyenes szemizom becsípődésével, vagy a nélkül. Létrejöttét alsó szemhéji 
duzzanat (oedema, haematoma, emphysema), enophthalmus, felfelé- (esetleg lefelé-) tekintés korlátozottsága, V/2 laesio jelzi. „Trap-
door-like” fraktura esetén a csapóajtószerűen szétnyíló, majd összezáródó törvégek közé csípődött alsó egyenes szemizom rögzült ál-
lapota miatt a szemgolyó nem tud felfelé elmozdulni. Ha az alsó fal szélesen törik ki, izombecsípődés nem következik be, és kettős látás 
sincs, de enophthalmus lehet. Ha a betegnek kettőslátása van, műtétet kell végezni, ha viszont kettőslátás nincs, de enophthalmus van, 
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a műtét indikációja relatív. A műtét célja a becsípődött izom kiszabadítása, valamint rögzítése a csonthiány pótlására beépített mini-le-
mezekkel. A mediális fal törése emphysemát okozhat, a laterális fal törése funkciósérülést általában nem eredményez. Felső fali törésnél 
a sinus frontális alsó fala törik, mediálisan a trochlea is sérülhet, kettőslátást okozva, ami rekonstrukciót igényel. A sérülés okozta esetle-
ges szemüregi haematomát a már tárgyalt elvek szerint, azonnal ki kell üríteni. Penetráló idegentest esetében a szerves anyagokat – mint 
például a fa – el kell távolítani, szervetlen anyagokat – mint az üveg vagy a projektil – csak funkciósérülés esetén kell eltávolítani.

AZ ORBITA SEBÉSZETE 

A szemüregi daganatok műtéti eltávolításának indikációja lehet kozmetikai célú, valamint a sérült a funkció megőrzése vagy javítása. 
Történhet a műtét diagnosztikai céllal és vitális indikációval. Kozmetikai okból történik a műtét, ha az a cél, hogy a torzító féloldali 
exophthalmust vagy bulbus diszlokációt megszüntessük funkciósérülést nem okozó jóindulatú daganatok esetében. El kell távolí-
tanunk a daganatot, ha az funkciósérülést: visuscsökkenést, látótérkiesést vagy kettőslátást okoz. Diagnosztikai célú műtét esetében 
biopsziát végzünk szövettani vizsgálat céljából, a további teendők eldöntéséhez. Vitális indikációról akkor beszélünk, ha malignus 
tumorról van szó. Ilyenkor annak teljes eltávolítását kell végezni tekintet nélkül a funkciókra és a kozmetikai eredményre. 
Műtéti feltárás abból az irányból történik, ahonnan a tumor a legrövidebb úton elérhető a közbeeső képletek sérülése nélkül.  
A behatolás iránya lehet extraperiorbitalis, pre- és transseptalis, transconjunctivalis és transcaruncularis. Extraperiorbitalis 
behatolás esetén a műtéti metszés iránya az orbitaperem, a csonthártya tompa lefejtését követően nyitjuk meg a periorbitát. 
A bőrmetszés történhet a tumor elhelyezkedésétől függően mediálisan vagy laterálisan. Preseptalis behatolás esetében a felső- 
vagy alsó szemhéji sulcusban vezetett metszésből jutunk a csontos peremre. Transseptalis feltárás az orbita septumán keresztül 
történik. Transconjunctivalisan juthatunk az orbitába az alsó vagy felső áthajlásból. Transcaruncularis behatolás a caruncula 
felezésével történik, epibulbarisan haladva kell a crista lacrimalis mögött a mediális orbitafal felszínére jutni.
Az orbita csúcsában, a látóideg síkja fölött és a canalis opticusban elhelyezkedő daganatok csak transfrontalis (frontotemporalis 
vagy szuperciliáris) feltárásból távolíthatók el. 
Sürgős orbitaműtétet indikál a látást veszélyeztető, akut vagy gyorsan progrediáló exophthalmust okozó folyamat, mint a spontán 
vagy traumás orbitahaematoma, gyorsan progrediáló malignus tumorok (lymphoma, melanoma).
Az orbita exenterációját végezzük a csontos határokat meg nem haladó primer malignus tumorok, az orbitába tört intraocularis 
malignus tumor, szemhéjból orbitába terjedő tumor, enucleatiót követő lokális recidíva és az embrionális rhabdomyosarcoma 
recidíva eseteiben, továbbá palliatív kezelésként tűrhetetlen fájdalom, vérzés, infekció eseteiben, vagy társas kapcsolatot kizáró 
kozmetikai állapotban. Exenteráció végzése kontraindikált, ha képalkotó vizsgálatokkal bizonyítottan az orbitát alkotó csont 
tumorosan infiltrált, és ha a malignus tumor a melléküregekbe vagy a koponyaalapra terjed. 
Transzfrontális műtét végzése kontraindikált az orbita határait meg nem haladó malignus tumor, a nem steril folyamatok 
esetében, valamint biopszia végzése céljából. 
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1. ábra 
Extra- és intrakonálisan elhelyezkedő kapilláris 
haemangioma MR képe a bal orbitában

2. ábra 
A: CT kép: jobb oldali axialis exophthalmust okozó, meszet is tartalmazó cavernosus haemangioma; B: arcfotó

3. ábra 
Bevérzett lymphangioma a bal orbitában 
A: MR képek B: műtéti fotó C: Arcfotó

A

A

B

B

C
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4. ábra
M. Recklinghausen. Kétoldali opticus 
és chiasma glioma MR képe T1 (A) és 
T2 (B)súlyozással

6. ábra
A könnymirigy adenoid cysticus carcinomája a bal orbitában. A: Arcfotó B: koronális MR kép. Feltűnő a tumor heterogén halmozása 

7. a,b,c, ábra
Akut, diffuz gyulladás a jobb orbitában szteroid kezelés előtt és után 

5. ábra
Malignus lymphoma 

a jobb könnymirigy területén 
A: CT képek 

B: Arcfotó
C: duzzadt szemhéji lebeny 

A

A

A

A

B

B
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10. a,b,c ábra
Myeloma multiplex. A: Arcfotó, B: CT képeken csontdestrukciót okozó, intra-
kraniálisan is terjedő tumor C: koponyacsont multiplex laesioja

8. ábra 
Endokrin orbitopathia dekompressziós műtét előtt (A)és után (B)

9. a,b,c ábra
Trauma okozta haematoma a bal orbitában. Arcfotó műtét előtt, CT kép, arcfotó 
műtét után

A

A

A

B

B

C

C

B
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PULAY GYÖRGY

6.2. Az orbita traumás sérülései

A szemüreget ért baleset során rendkívül gyakran nem a bulbus károsodása okozza a beteg azonnali, vagy késői látászavarát, 
hanem a csontállomány sérülése. Felismerésének és korai diagnózisának hiánya később súlyos, akár megfordíthatatlan látási, 
szemmozgási panaszok okozója lehet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a beteg szemészeti szakvizsgálata mellett a csontos orbita 
diagnosztikájában és ellátásában jártas szakember a primaer (klinikai, Rtg. és CT.) vizsgálatokban részt vegyen, és a kezelési terv 
egyeztetése után szükség esetén mielőbbi beavatkozást tegyen lehetővé. Fejezetünk célja az időfaktor fontosságának demonstrá-
lása az egyes orbita-táji csontsérülések bemutatásával.

PRIMAER RECONSTRUCTIO
Osztályunkon a friss sérültek funkcionális (látás, rágóképesség) és esztétikai primaer definitiv reconstructiojára törekszünk,  
a csontsérülések (esetleg hiányok) ellátásával és a lágyrészek plasztikai elvek szerinti kezelésével. Az azonnali vagy korai halasz-
tott műtét szakmailag a törtvégek pontos repositioját, a funkció és esztétika szempontjából hegmentes közegben történő jóval 
könnyebb és eredményesebb lágyrészellátást, az életképes csontfragmentumok megmentését és a beteg gyors és torzulásmentes 
gyógyulását jelentheti (sérülésének, defectusának tartós, kényszerű elviselése helyett). Mindez különösen érvényes a bulbust 
dislocalo, illetve szemmozgást akadályozó csontsérülések esetében.

Járomcsonttörés
A corpus zygomaticum az orbitakeret jelentős részét képezi. Törése, az elmozdulás iránya és mértéke függvényében látás- 
zavarokkal (szemmozgás, diplopia) és arc-aszimmetriával járhat (1. 2. 3. 4. ábra). Rendkívül fontos a korai diagnózis, 
mert az ellátás módja és a végeredmény gyakran az időfaktortól függ. Friss esetben (3-6 napon belül) fedetten, a járom-
csont bázisa alá percután bevezetett sebészi horoggal reponálható (impressio kiemelése és zöldgally-szerű beékelése).  

4. ábra 
Ugyanez in vivo : jobb arcfél 

imprimált, bulbus-nivo 
különbség = diplopia

2. ábra 
A corpus zygomaticum-törés 
dislocatios irányai

1. ábra 
A járomcsont szerepe a bulbus nívó megtartásában és viszonya az alsó egyenes 
és ferde szemizmokhoz

3. ábra 
Törési séma: 
Caudalisan elmozdult 
járomcsont-törés 
a szemgolyó 
lesüllyedésével jár
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E minimál invasiv módszerrel sok eset-
ben a diplopia, az izombecsípődés okozta 
szemmozgási akadály és arc-aszimmetria 
is megszűntethető (5. 6. 7. ábra). 
Késői (1-2 hetes) törés esetén a repositio 
mellett orbitaszéli lemezes rögzítés is 
szükséges lehet, mert a törvégek legöm-
bölyödése és a kezdödő hegesedés miatt 
repozició után instabil helyzet marad-
hat vissza.

Blow-out törés
A szemgolyót ért direkt tompa erőművi behatás a szemüregkeret erősebb csontozatát épen hagyva okozhat sérülést, 
leggyakrabban az orbitaalap papírvékony csontlemezén (8. ábrák). Sokszor komoly diagnosztikai kihívást jelent a ne-
gatív nativ Rtg. mellett a beteg kettőslátása és szemmozgási panasza. Coronalis CT-vel igazolható az orbitaalap sérülése  

7. ábra
Caudalisan dislocalt 

os zygomaticum 
fractura. 

Horoggal reponálva 
és a darabosan tört 

alsó orbitaszél helyére 
illesztésével. 

A diplopia megszűnt

9. ábra
A: natív röntgen negatív eredménnyel. 
B: Az elkészült jobb oldali CT kép: ajtószárnyszerű orbitaalap-törés. (diplopia)

5. ábra 
Percutan fedett repozíció módszere 
sebészi horoggal

6. ábra 
A járomcsont fedett kiemelése a margo infraorbitalis fragmentumának kézi repozíciójával a szemmozgás akadálytalanná 
válik

8. ábra
A:Ép orbita keret, defectus az orbita alapon B: Tipikus sérülési mechanizmus

10. ábra 
A: röntgenkép – az orbitakeret ép, de szemtünet: diplopia és szemmozgási 
akadály miatt készült. koronális CT-kép (B) – hasonló lebenyes csontdefektust 
mutat laterális „nyéllel”
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(akár peribulbáris zsír, izom-herniatioval a sinus max. felé) (9. 10. ábra). Ideális, friss esetben (3-6 nap) az ajtószárny-
szerűen beroppant csontlemezt a sinus max. felől sikeresen helyreállíthatjuk az esetleges herniatio megszűntetése után 
a bulbus repositiojával (11. 12. ábra).

Ha az orbita-alaptörés darabos-szilánkos, direkt feltárás szükséges. Így megkísérelhető a fragmentumok visszaemelése, de 
sokszor azok teherbíró beékelhetőségének hiányában, illetve a defectus kiterjedése miatt titánhálós reconstructio indokolt. 
(Lásd még Romtörések)

 

A beültetett háló 3 dimenziós kialakításához az orbita-
alap ép részleteinek íve és görbülete nyújt segítséget.  
A hiányra simitás után az orbitakeretre modellált 
L-alakú külső szélét csavarokkal rögzítjük.

11. ábra 
A műtét során intraoralis sinus maxillaris ablakkészítés után a bulbus 
és a csontlemez repozíciója következik rögzülésig, ballonkatéteres  
alátámsztással

13. ábra
Rendkívül nagy orbita-alap hiány és a modellált titánháló

14. ábra 
Subciliaris behatolás és az implantátum in situ

12. ábra 
A behelyezett ballon helybentartásához a sinus fenestratiot titánháló és csavarok segítsé-
gével zárjuk, mely az orbitaalap, arcközép, homlokcsont stb. defectusainak ellátásához is 
nélkülözhetetlen, három dimenzióban formálható, különböző anyagvastagságban készül

15. ábra 
Bulbus-nivo helyreállt
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Romtörések
A szemüregkeret, orbitaalap, illetve a környező csontok egyidejű 
sérülései esetén a súlyosan dislocalt, esetleg darabos, functionalis 
és esztétikai szempontból egyaránt ellátást igénylő esetekben is az 
azonnali, illetve korai halasztott beavatkozás szükséges (6-10 nap) 
a sérülés típusától függő, de az esztétikai szempontokat respektáló 
direkt műtéti feltárással. A margo infraorbitalis illetve orbitaalap 
helyreállításához subciliaris, az alsó szemhéj keringését és funk-
cióját nem károsító behatolást, az orbitatető és sinus frontalis 
reconstructiojához a szemöldökívben vezetett metszést alkalmaz-
zuk. A feltárás és repositio után előbb az orbitakeret (akár darabos) 
törését rögzítjük mini titánlemez és csavarok segítségével, majd 
szükség esetén az orbitaalap csonthiányt (az esetleges lágyrész-herniatio megszüntetését követően) modellált, a csontkontúrt 
követő és a helyreállított orbitaszélre fektetett és ott csavarokkal rögzített 3D titánhálóval pótoljuk ellenőrizve a bulbus 
korrekt pozicíóját (16.-18. ábra).

A percután bevezetett sebészi 
horog a járomcsont-test és frag-
mentum visszaemeléséhez itt is 
szükséges. Az instabil reponált 
helyzetet direkt feltárásból fixál-
juk osteosynthesissel.

16.ábra
A: Imprimált arccsont, bulbus nivó-
differencia
B: Rtg.: Darabos járomcsont-, orbita keret-, 
és alap-törés (diplopia)

18. ábra
A: A kiemelt os zyg. mini titán lemezes rögzítése a fragmentummal együtt. B: Orbitaalap hiánypótlás titánhálóval. C: Postop. Rtg. (diplopia, arc-aszimmetria megszűnt)

17. ábra
A: Műtéti feltárás. B: Fragmentum és lépcső az alsó orbita-szélen. C: Járomcsont repositio horoggal
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Mindez polytraumát szenvedett, eszméletlen betegnél korrekt képalkotó vizsgálatok birtokában primaeren is elvégezhető úgy,  
hogy a sérült gyógyulása során meg sem élje a felvételkor nyilvánvalóan meglévő bulbus-dislocatio okozta látászavarát (19. 20. ábra)

A homlokcsont, sinus frontalis, laterális és felső orbitakeret műtéti ellátása során a szemmozgás funkciójának megtartására 
illetve helyreállítására is törekednünk kell. Kizárólag az életképtelen fragmentumok eltávolítása után a megfelelően reponálható 
csontrészletek rögzítésével az orbita kontúrja működési és esztétikai szempontból biztonságosabban reconstruálható egyidejűleg 
a fennmaradt csonthiány pótlásával (21.-25. ábra).

21. ábra
A laterális és felső orbitafal esetleges sérülése a 
külső és felső egyenes szemizmok működését 
akadályozhatják

23. ábra
A betegről készült axiális CT a sinus 
frontalis külső fala fragmentumait 
mutatja

22. ábra
A sinus frontalis facialis falának impressiós törése az orbita-tető caudalis dislocatiojával. Szemmozgási akadály 
(musculus rectus superior?)

24. ábra
Szemöldökívben vezetett feltárás, 
csontszilánkok eltávolítása. 
Titánhálós homlok-rekonstrukció, 
az orbitatető repozíciója és 
lemezes rögzítése

19. ábra
Nagy dislocatiojú járomcsonttest fractura, orbitaalap hiánnyal. Fedett zyg. kieme-
lés, lemezes orbitakeret rögzítés, titánháló az orbitaalap pótlására

20. ábra
Axiális CT felvétel a behelyezett implantátumokkal. Postop. fotó: szimmetrikus 
arc, diplopia nincs
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Az orbita és maxilla együttes hiánytörésénél a bulbus alátámasztása a sinus maxillaris facialis falának helyreállításával 
együtt primaeren elvégezhető. 
Autóbaleset következtében jelentős csonthiánnyal járó panfacialis sérülés miattaz arcközép stabilizálása mellett a bal szem-
üreg és az arcüreg-defectus ellátása is szükségessé vált. A korai helyreállítás nélkül a rendkivüli mértékben dislocalt bal szem 
a kialakuló hegesedések miatt súlyos, maradandó károsodás áldozata lehetett volna (26. ábra). (Az első generációs CT felvétel 
3D rekonstrukciós képe a homloküreg területén is hiányt ábrázol, ami a durva szeletvastagság műterméke (27. ábra)).

25. ábra
Szemmozgás zavartalan, homlok szimmetrikus

26. ábra
Súlyos maxilla- és orbita-defectus, a bal bulbus a sinus maxillarisba süllyedt. Reconstructio a nasolabialis  lágyrész-sérülésből feltárva L-alakban modellált titánhálóval

27. ábra
Szemmozgások szabadok, diplopia nincs
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A felületes primaer klinikai vizsgálat és a rendelkezésre álló képalkotó eljárások elmaradásának következménye (28.-34. ábra):

A Járomcsont és orbita-keret korrekt helyreállításának elmaradása így a behelyezett titánháló hibás pozíciója súlyos bulbus-
nivo differenciát, diplopiát okoz, amin az utólag beültetett autológ csont-graft sem segített. (konzultált beteg, 34. ábra)

32. ábra
Prae- és postop. Rtg. felvételek

33. ábra
Prae- és postop. fotó: diplopia megszűnt, szemmozgás szabad, arc szimmetrikus

34. ábra

30. ábra
A frontalis sinus cranialis fala fragmentumai a durát nem sértették, a csontrészletek 
eltávolítása után a homlokot és orbitatető-hiányt titánhálóval rekonstruáltuk

31. ábra
A dislocalt járomcsont fedett repositioja után azt a sut. zyg. front. vonalában és a margo 
infraorbitalén lemezzel rögzítettük, az orbita alap defectust titánhálóval fedtük

28. ábra
Más intézetben három szemhéjvarrattal ellátott és emittált beteg kettőslátást 
panaszolva érkezett

29. ábra
Axiális CT-n: a bal sinus frontalis mindkét falának fragmentált törését; 
Coronalis CT-n: az alsó orbitafal és járomcsont dislocalt fracturáját észleltük
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KÉSŐI HELYREÁLLÍTÁS

A korrekt primaer definitiv ellátás műtéttechnikai előnyeit, a beteg gyors és sokszor jóval kevesebb szövődménnyel, 
funkciózavarral (hegesedés stb.) járó gyógyulását, mielőbbi visszatérését megelőző életviteléhez korábban ismertettük. 
Mindez különösen érvényes az orbitát és környező csontokat ért sérülésekre, mert mint bemutattuk, az elégtelen vagy 
helytelen első ellátás miatt inveterálódott törés és következményes functiokiesés később csak jóval nehezebben kezel-
hető és sokszor végleges károsodás visszamaradásával járhat. A korábban alkalmazott utólagos reconstructiós eljárások 
részletezése nélkül megállapíthatjuk, hogy azok az esetek túlnyomó többségében sem az esztétikai feltételeknek, sem a 
látóképesség helyreállításának illetve javításának nem, vagy alig feleltek meg. Megjegyezzük, hogy az e területre ajánlott 
saját-csontpótlás módszere, annak biológiai szempontból, pozitív volta ellenére a tapasztalatok szerint formálhatósági 
problémák, valamint felszívódási, illetve kilökődési veszélyek miatt, úgy funkciónális, mint esztétikai szempontból is 
kifogásolható.

CAD-CAM módszer
A számítástechnika fejlődésével és a modern CT elterjedése 
nyomán lehetőség nyílt a számos egyéb célra is (építészet, au-
tóipar stb.) alkalmazott CAD-CAM (COMPUTER AIDED 
DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING) el-
járás felhasználására koponyahiányok pótlásának terve-
zéséhez és kivitelezéséhez. Segítségével rendkívül pontos 
formájú és méretű implantátum alakítható ki. 1995 óta 
saját fejlesztésű szoftver segítségével a CT adatállományát 
felhasználva és szűrve számítógépen előbb rétegenként, 
majd 3D képen tervezzük meg az implantátumot.

Anyaga polyethylen (ORKI eng. pl.: csípőproth. vápa). Előnye olcsósága mellett a jó megmunkálhatóság és mechanikus 
védelem. Hőhatásnak ellenáll, anyagvastagsága igény szerint változtatható (holttér elkerülése). Esetleges intraop. (mini-
mális) korrekciója pl.: szélein a defectusnak megfelelő elvékonyítás vagy beékelés ill. a rögzítési pontok szükség szerinti 
módosítása könnyen elvégezhető. Szövetsemleges, a környező lágyrészek befogadják, kötőszövetesen rögzül. Rtg. árnyékot 
nem ad. A műtéteket 1995-től 1999-ig egyéni elbírálás alapján, azóta éves finanszírozási keret formájában OEP támogatás-
sal végezzük. Eddig több mint 100 sérültet kezeltünk megnyugtató funkcionális és esztétikai eredménnyel. Szövődményt 
nem észleltünk.
Az arckoponya és főleg az orbita területén jól hasznosítható a módszer által adott lehetőség; a szükséges anyagvastagság 
kialakítása. Így mód nyílik a bulbus megfelelő pozicíónálására és a szimmetria helyreállítására. Az előzetes csontvastag-
ság-mérés alapján tervezett rögzítés a pótlás stabilizálása és a küllemi összhatás szempontjából rendkivül fontos. A késői 
orbita-rekonstrukció legsúlyosabb problémáját a primaer ellátás esetleges hiányosságai jelentik. Amennyiben bármekkora 
csontdefectus visszamaradása mellett nem történik meg a lehetőségekhez képest korrekt bulbus-repositio azt a mozgató iz-
mok és lágyrészek késői hegesedése csaknem meghiúsíthatják. 

35. ábra
A kész pótlást marási terv alapján speciális precíziós program-marógéppel alakítjuk ki
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Évtizedeken át hajtincs segítségével palástolt 
defectus ez esetben nem látási, hanem életvi-
teli-személyiségi problémákkal járt. 

Az esztétikusan vezetett metszésvonal, a rögzitési 
pontok gondos megválasztása és a pótlás széi 
részének kiképzése a behatolás elrejtését és az 
implantátum kitapinthatatlanságát eredményezte

38. ábra
Feltárás a szemöldökön, a pótlás behelyezése

36. ábra
Homlok, orrgyök és jobb szemöldökív csonthiány

37. ábra
Műtéti terv és a kész implantátum

39. ábra
Az arc harmóniája helyreállt
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Az orrgyök, és a bal orbita defectus a homlokcsont területén a sinus fronatalis mindkét falát érinti. A dura épségének megőr-
zése a heges lágyrészek miatt a feltárás során nagy türelmet igényel. A pótlás megfelelő vastagsága biztosítja a domborulat és 
a szemöldökív szimmetriájának helyreállítását. A csaknem teljesen hiányzó felső orbitaszél az ellenoldali ép szemüreg átvetí-
tésével került kialakításra.

40. ábra
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41. ábra
Féloldali homlok és orbitatető defectus

42. ábra
Műtéti tervezés, a kész implantátum és rögzítése a csonthiányba

43. ábra
Prae- és postop. kép a homlok domborulatáról

44. ábra
A helyreállított arcszimmetria
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Kombinált ellátás
Nagyerejű ütközés által okozott bal orbita-keret és os 
zygomaticum dislocalt darabos törését azonnali műtéttel 
rekonstruáltuk. A halántéktáji defectus később már ép 
látás- funkciók mellett került pótlásra. 

45. ábra
Primaer járomcsont és orbita-reconstructio

46. ábra
Subduralis haematoma egyidejűleg történt evacuálása után a visszamaradt bal temporalis koponyacsont-hiányt CAD-CAM módszerrel állítottuk helyre
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Az orbita-és járomcsont-test törés primaer ellátásának hiányában a sérülés után fél évvel jelentkező beteg korrekt homlok-és 
orbitatető pótlásának esztétikai eredménye csak fél siker, a visszamaradt jelentős bulbus-nivo különbség maradandő látászavara 
miatt. A beteg a diplopiával való együttélést választotta!? 

48. ábra
A frontalis hiány CAD-CAM reconstructiója után az orbita-alap késői (az azonnalinál jóval nehezebb) helyreállítását a beteg nem vállalta. 

47. ábra
Jelentős homlok-defectussal járó orbita- és corpus zyg. sérülés. A bulbus alapját képező csontok repositioja elmaradt (vö: elöző beteg)!
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Más intézetben történt elégtelen primaer rekonstrukció után coronalis és 3D CT-vel igazolt, diplopiát és arc-asszimetriát okozó 
defectust CAD-CAM módszerrel, az orbita-alap és járomcsont-test implantátumával korrigáltuk.

52. ábra
A dislocalt helyzetet rögzítő és a lágyrészeken áttűnő orbita lemez és csavarok eltávolítása Implantátum beültetése

51. ábra
Terv és implantátum bulbus repositiohoz a bal arcfél kiemelésére és az orbitaalap-hiány pótlására

49 ábra
Bal járomcsont és alsó orbita keret korábbi hibás műtéti ellátása

50. ábra
Coronalis CT: súlyos orbitaalap-hiány és os. zyg. dislocatio
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53. ábra
Prae- és postop. fotó: arc szimmetrikus, diplopia megszűnt

54. ábra
Lőtt sérülés kiterjedt orbita-alap és maxilla defectussal. A bulbus alátámasztása nélkül behelyezett „áthidaló” lemez a lágyrészeken áttört. Fémeltávolítás, sipolyplasztika 
és bucca-lágyrész reconstructio után CAD-CAM implantátum behelyezése. A diplopia megszűnt, az arckontúr helyreállt.
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