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Сажетак
Увод: Прави тумори орбите су ређи 

од псеудотуморских експанзивних процеса. 
Могу да се развију из било ког ткива 
нормално присутног у орбити. Најчешћи 
бенигни тумор је хемангиом. Хороидални 
васкуларни тумори обухватају ограничене 
или дифузне хороидалне хемангиоме који се 
повремено могу јавити у оба ока, нарочито 
код невус фламменс. За хороидални хема-
нгиом се верује да је присутан на рођењу, 
али се увећава током живота.

Приказ случаја: У раду приказујемо 
случај 57-годишњег мушкарца са пром-
енама на очном дну десног ока који се 
јавља због мутнијег вида. Након урађеног 
детаљног прегледа и дијагностике, 
постављена је дијагноза хороидални 
хемангиом, праћен серозном аблацијом 
ретине која комуницира са тумором. Из 
постојеће документације се види да није 
имао проблема са абдоминалним органима 
и централним нервним системом.

Дискусија: Хемангиоми могу бити 
видљиви одмах по рођењу, али већина се 
јавља током прва два месеца живота. 
Током прва три месеца развоја, хемангиоми 
порасту до 80% своје максималне величине. 
Тумор код нашег пацијента је касно от-
кривен јер није битно утицао на видну 
оштрину. Хемангиом хороидее најчешће 
откријемо при систематском прегледу 
деце за упис у први разред основне школе.

Закључак: Због промена у виду 
ексудативне аблације ретине, присуства 
хемангиома, затим неуредне контроле 
вида, видна оштрина је сведена на та-
чну пројекцију светла. Ако ретинални 
хемангиобластом није активан и мањи је 
од 500μm, препорука је контролисати и 
пратити болесника једном годишње. Ми 
смо пратили пацијента због ових промена,

Summary
Introduction: Real tumors of orbits are 

more infrequent than pseudotumor expansion 
processes. They can develop from any type of 
tissue normally present in orbit. The most fre-
quent benign tumor is hemangioma. Choroi-
dal vascular tumors include cicrumscribed or 
diffuse choroidal hemangioma which can oc-
casionally be reported in both eyes, especially 
in case of nevus flammeus. It is believed that 
choroidal hemangioma is present at birth but 
is increasing during the life.

Case report: In this work we present a 
case of 57-year-old man with changes in the 
fundus of the right eye, who reports because of 
the blurred vision. After detailed examination 
and diagnostics, the diagnosis of choroidal 
hemangioma followed by serous retinal de-
tachment which communicates with the tumor 
was made.

Discussion: Hemangioma might be seen 
at birth, but most of them occurs during the 
first two monhts of life. During the first three 
monhts of development, hemangioma increase 
to 80% of their maximum size. Our patient’s 
tumor was belatedly revealed owing to visual 
acuity was not importantly affected. Choroidal 
hemangioma is the most commonly revealed 
during physical examinatin for enrollment in 
the first grade of primary school.

Conclusion: On account of changes in 
form of serous retinal detachment, then disor-
derly controles of vision, visual acuity is re-
duced to an accurate projection of light. The 
patient belongs to generation that did not have 
preventive examinations before departure to 
first grade of school.

Key words: Choroidal hemangioma, vi-
sual acuity, complications.
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али и повишеног очног притиска на 3 
месеца. Витректомија је избор лечења 
за случајеве са јаком тракцијом. Ласерф-
отокоагулација ретине је избор лечења за 
периферне туморе мрежњаче.

Кључне речи: Хемангиом хороидее, 
видна оштрина, компликације.
УВОД

Прави тумори орбите су ређи од 
псеудотуморских експанзивних проце-
са. Могу да се развију из било ког тк-
ива нормално присутног у орбити. Нај-
чешћи бенигни тумор је хемангиом. 
Хистолошки, ретинални хемангиоми су 
краниоспинални хемангиобластоми. Добро 
су васкуларизовани, бенигни по својој 
природи, али могу изазвати неуролошки 
дефицит и тада резултују високом стопом 
морталитета. То је доброћудни тумор кр-
вних судова. Код одраслих, за разлику од 
деце, по правилу је реч о добро ограниченој, 
споро прогресивној формацији, која дов-
оди до дислокације булбуса. Настаје умно-
жавањем ендотела унутрашњег зида крвног 
суда, услед чега долази до повећања броја 
нормалних и абнормалних ситних крвних 
судова испуњених крвљу. Дијагноза се 
поставља након патохистолошког налаза, 
а у случају хороидалног хемангиома – 
офталмоскопирањем. У 80% случајева 
јављају се на глави и врату, од лаких до 
тежих облика. Хороидални васкуларни 
тумори обухватају ограничене или дифузне 
хороидалне хемангиоме. Повремено се 
хороидални хемангиом може јавити у оба 
ока, нарочито код nevus flammens. Верује 
се да је присутан на рођењу, али се увећава 
током живота. Дифузни хороидални хем-
ангиом се обично дијагностикује при по-
ласку у школу, док мања деца толеришу 
постепено смањивање вида јер не схватају 
да је то абнормално. Хемангиоми су доб-
ро васкуларизовани тумори. Често је офта-
лмолог први који посумња на VHL (Von 
Hippel Lindau синдром) јер чим се примети 
ретинални хемангиом, треба почети дета-
љно тражење евентуално удружених хе-
мангиома. У раду приказујемо случај 
пацијента са хемангиомом хороидее уз 
сагласност пацијента и одобрење Етичког 
одбора Дома здравља Житиште.(1, 2, 3, 4, 5)

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

Пацијент стар 57 година јавља се на 
преглед (2015. године) због промена на 

десном оку у виду мутнијег вида и појаве 
жутог круга у видном пољу. Налаз на првом 
прегледу:

VOD: 0.50/60                TOD:15mmHg
VOS:+1.75Dsph=1.0     TOS:13mmHg
Предњи сегмент ока (Спалт лампа): 

налаз у физиолошким границама. Прегле-
дом очног дна, на десном оку се уочава 
ексудативна аблација ретине и хемангиом. 
Диференцијално дијагностички се размиш-
ља о синдрому von Hippel – Lindau (VHL). 
То је редак генетски поремећај који се 
карактерише постојањем више хемангиома 
и циста висцералних органа. Урађен је 
OCT (оптичка кохерентна томографија), 
налаз који потврђује ексудативну абла-
цију ретине. Пацијент се упућује на 
FA (флуоресцеинска ангиографија са 
контрастом) на терцијарном нивоу. На флуо-
ресцеинској ангиографији (FA) се уочава 
туморска промена назално од папиле, у 
каснијој фази тумор даје мултилокуларну 
полицистичну флуоресценцију, реги-
струје се ексудативна аблација ретине 
великих димензија која комуницира са 
тумором. Закључак: ограничени хем-
ангиом судовњаче (слика 1, 2, 3, 4, 5). 
Консултативни прегледи ендокринолога 
и неуролога су дали уредан налаз. На 
ултразвуку абдомена нису се уочавале 
патолошке промене на паренхиму јетре и 
бубрега. Урађена је ласерфотокоагулација. 
Пацијенту је објашњена природа болести, 
те да се не може очекивати побољшање 
видне оштрине. Отпушта се на кућно 
лечење уз уредно праћење налаза на оба 
ока. Након 14 месеци, пацијент се јавља 
са поновљеним тегобама у виду појаве 
жуто-зелених кругова у видном пољу 
уз црвенило и благ свраб десног ока са 
интензивном десностраном главобољом. 
Налаз на прегледу:

VOD:L+P-                       TOD:48mmHg
VOS:+1.75Dsph=1.0                TOS:16mmHg
Предњи сегмент ока (Спалт лампа): 

OD: Пупила благо дилатирана, тромих 
рефлекса. C: едем епитела. CA: плића. OS: 
налаз у физиолошким границама. Пре-
гледом очног дна, на десном оку: PNO 
E/D:0.5, hemangioma choroideae, присуство 
преретиналне хеморагије. Укључена је 
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антиглаукоматозна терапија из групе бета- 
адренергичких блокатора са Манитолом 
20% у дози 0,5g на kg телесне тежине.(6) 
Вредности IOP (интраокуларног притиска) 
су нормализоване па је настављена примена 
капи Timolola 0,5%, два пута дневно у десно 
око, per os: таблете аскорбинске киселине 
и као помоћно средство chymoral forte. 
Видна оштрина је сведена на несигуран 
осећај светла. Повремено је присутна 
деснострана главобоља. Преретиналне хе-
морагије значајно мање након 2 месеца. 
Промене су праћене потом на 6 месеци. 
Видна оштрина десног ока након 24 месеца 
је била: VOD:0.10/60, интраокуларни при-
тиск је нормализован TOD:13,5mmHg. 
Контроле се раде на 4 месеца у наредних 
годину дана, али у објективном налазу 
нема промена. Субјективно, пацијент да-је 
податак о повременим главобољама, ло-
цираним више десно. Налаз на левом оку 
уредан. Радно место пацијента не захтева 
бинокуларни вид, те се враћа уобичајеним 
активностима након 2 месеца. Након две 
године нема промена у објективном налазу.

Слика 1. FA десног ока са контрастом.

Слика 2. FA десног ока.

Slika 3.

Slika 4.

Slika 5.

ДИСКУСИЈА

Хемангиоми могу бити видљиви одмах 
по рођењу, али већина се јавља током прва 
два месеца живота. Током прва три месеца 
развоја, хемангиоми порасту до 80% своје 
максималне величине. Тада наступа период 
стагнације и од шестог месеца живота па 
до 18 месеци, одвија се задња фаза раста. 
Целокупан процес је обележен фазама 
пролиферације и инволуције.(2) Хемангиом 
у детињству често не треба никакав 
третман, међутим, принцип „гледати и 
чекати“ у данашње време постаје све ређи, 
посебно након открића да β-блокатори 
примењени системски, а код површинских 
врста и локално, такође, могу играти важну 
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улогу у њиховом лечењу. С друге стране, 
хемангиоми повезани с компликацијама, 
улцерацијама и крварењима или они без 
компликација, али с великим ризиком од 
њиховог развоја захтевају хитну системску 
терапију. Релативно ретка варијанта хема-
нгиома је кавернозни хемангиом, који се 
јавља ређе него капиларни и обично је 
већих димензија и мање јасно ограничен. 
Један од најтежих облика хемангиома је 
фацијални хемангиом који може довести и 
до морбидитета. Локализован је у пределу 
задње лобањске јаме. Офталмолошка диј-
агноза хороидалног хемангиома се по-
ставља једноставним прегледом фундуса 
што је од фундаменталног значаја. Фундус 
флуоресцеинска ангиографија и B sken 
ултрасонографија је корисна у процени 
величине тумора и ексудације, а оптичка 
кохерентна томографија за праћење и 
прецизно лоцирање тракције. (3, 5, 6) Тумор 
код нашег пацијента је касно откривен 
јер није битно утицао на видну оштрину. 
Превентивни офталмолошки прегледи за 
полазак у први разред тада нису рађени, 
те пацијент није ни знао да има ове пр-
омене све док се видна оштрина није 
значајно смањила да је била неопходна 
помоћ лекара. Код офталмолога долази на 
контролу на четири месеца, по потреби и 
раније, због ексудативне аблације ретине 
и тракције на макули десног ока, као и ко-
нтроле интраокуларног притиска. Наше 
дилеме и размишљање су присутне сво 
време. Болесници који имају Синдром von 
Hippel – Lindau (VHL) имају мултипле хе-
мангиобластоме и то на ретини, централном 
нервном систему (најчешће на церебелуму 
и кичменој мождини), мултипле цисте у па-
нкреасу и бубрегу са повећаним ризиком 
за малигне трансформације свих тих ту-
мора до карцинома. Овај хемангиом је 
локализован на ретини и пацијент животно 
није угрожен. Допунска дијагностика није 
показала његово присуство на неком од 
ових органа. Пацијент се вратио својим 
уобичајеним активностима.

ЗАКЉУЧАК

Због промена у виду ексудативне 
аблације ретине, присуства хемангиома, 
затим неуредне контроле вида, видна 

оштрина је сведена на 0.10/60. Ако рети-
нални хемангиобластом није активан и 
мањи је од 500μm, preporuka je kontroli-
sati i pratiti bolesnika jednom godišnje. Mi 
smo pratili pacijenta zbog ovih promena, ali i 
povišenog očnog pritiska na 4 meseca. Vitrek-
tomija je izbor lečenja za slučajeve sa jakom 
trakcijom. Laserfotokoagulacija retine je izbor 
lečenja za periferne tumore mrežnjaче.(7, 8, 9)
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Скраћенице
 OCT – оптичка кохерентна 

томографија,
 FA – флуоресцеинска ангиографија,
 PNO – papila nervi optici,
 IOP – интраокуларни притисак,
 C – cornea,
 CA – camera anterior – предња очна 

комора.
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