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Santrauka
Darbo tikslas – parodyti, kaip svarbu laiku įtarti retrobulbarinį pseudotumorą, kodėl būtina šalinti iš
žandikaulių srities net pačius mažiausius metalinius svetimkūnius; pristatant klinikinį atvejį parodyti, koks svarbus tiesioginis bendradarbiavimas
tarp įvairių sričių specialistų vienu metu ir vienoje
vietoje, tiriant sudėtingus ligos atvejus. Aprašoma
66 metų vyro ligos istorija, kai laiku nepašalintas
iš skruosto poodžio smulkus metalinis krislas po 12
metų besimptominio laikotarpio suaktyvėjo ir sukėlė įvairias komplikacijas: žandinio ančio alveolitą,
sinusitą, viršutinio žandikaulio lėtinį osteomielitą, vėliau pansinusitą, retrobulbarinį pseudotumorą, kuris išplito intrakranialiai ir į kitos pusės orbitą.
Dėl to žmogus apako abiem akim, apkurto, išsivystė smegenėlių ataksija, demencija, sutriko psichika,
orientacija laike ir vietoje, išsivystė sisteminis jungiamojo audinio pažeidimas. Visa tai įvyko per keletą metų, gydant pacientą daugeliui įvairių sričių
specialistų. Tik tada, kai metalinis svetimkūnis buvo
pašalintas, procesas retrobulbariai ir visame organizme sustojo vystytis toliau. Krislą pašalino oftalmologas, ištyrė jo cheminę sudėtį. Straipsnyje pateikiama literatūros apžvalga apie lėtinių orbitos pseudotumorų kliniką, diagnostiką, apie užsilikusių metalinių svetimkūnių poveikį organizmui, diferencines
diagnozes, gydymą, aptariama su imunoglobulinu
G4 susiijusi sklerozuojanti liga; nagrinėjama, kodėl
skirtingai vertinami tie patys radiologiniai tyrimai ir
kokia gydytojo atsakomybė sudėtingos ligos atveju.
Žurnalo tinklalapis: http://sm-hs.eu

Įvadas
Lėtai progresuojantys retrobulbariniai arba orbitos tumorai (RT) – reta liga oftalmologo praktikoje. Jie gali atsirasti tiesiogiai dėl pakitimų pačioje akiduobėje ar akies
obuolyje, peraugti iš sinusų ar būti intrakranijinės kilmės,
kilti dėl sisteminių ligų, arba išsivystyti netiesiogiai kaip
metastazės [1,2]. Tai ligos, kurių diagnozė laiku turi lemiamos reikšmės sėkmingam gydymui. Retrobulbarinis
pseudotumoras (RPsT) [3] – nespecifinis orbitos audinių
uždegimas, kuris gali būti idiopatinis (kai priežastis nenustatoma ar liga išsivysto spontaniškai) ar antrinis, atsiradęs
dėl kitų ligų: sisteminių uždegiminių, infekcinių, kraujagyslinių, neoplazminių ligų ar dėl užsilikusio svetimkūnio
[4]. Terminas “orbitos pseudotumoras” iš pradžių buvo
skirtas apjungti visas ne neoplazmines ligas, bet dabar apsiribojama tik tais pažeidimais, kurie yra idiopatinės kilmės
[5]. Pirmasis orbitos pseudotumorą aprašė 1905 m. BirchHirschfied. Pagal dažnumą jis yra trečioje vietoje po endokrininės orbitopatijos ir limfoproliferacinių ligų; sudaro
apie 10% orbitos ligų [6]. Nėra nei vieno patognomoninio
simptomo, kuris padėtų diagnozuoti idiopatinį RPsT, todėl
iškyla diagnostinių sunkumų [7]; būtina visapusiškai ištirti
pacientą. Įtarti RPsT reikia tada, jei nėra uždegiminio proceso šalia esančiuose paranazaliniuose sinusuose [8], nors
17% orbitos pseudotumorų atvejų susieti su sinusitais [9],
kurių atsiradimo priežastis 60% atvejų rinogeninė [10] ir
40% atvejų - odontogeninė [11]. Diagnozė nustatoma, atmetant visas kitas bei remiantis išsamia anamneze, tipiniais
klinikiniais, histologiniais ir radiologiniais radiniais. RPsT
galima skirstyti į difuzinį ir lokalų (pagal jo vietą, pvz.,
dakrioadenitas, periskleritas), pagal eigą - į ūmų, poūmį
ar lėtinį, histopatologiškai - į tris pagrindines grupes pagal granuliominį, limfoidinį ir sklerozuojantį tipą [6,12].
Tačiau nėra tiksliai išaiškinta, ar sklerozuojantis RPsT yra
specifinis potipis, ar galutinė limfoidinio ar granuliominio
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uždegimo stadija. Idiopatinis RPsT dažniausiai apsiriboja
orbita, tačiau, esant lėtiniam uždegimui, gali išplisti už jos
ribų [5,13,14].
Keisčiausios ir labiausiai stebėtinos istorijos medicinoje dažnai susijusios su svetimkūniais. Klinikinė simptomatika įvairi - priklauso nuo to, kuri anatominė vieta paliesta,
nuo paciento amžiaus, uždegiminės reakcijos laipsnio, nuo
svetimkūnio dydžio, svorio, cheminės sudėties; ji gali svyruoti nuo besimptomės iki ūmios gyvybei pavojingos būklės. Užsilikęs svetimkūnis dažniausiai sukelia lėtinę uždegiminę [15] granuliominę aplinkinių audinių reakciją [16];
jis gali migruoti ir pažeisti šalia esančius organus [17,18];
dėl jo gali formuotis pūlinys [19], grybelinis kamuolys
[20], neoplazma [10,21,22]; kartais jis pasišalina pats [23].
Tačiau apie svetimkūnį pagalvojama negreitai. Literatūroje
aprašyta, kad besikartojantį žandinio ančio sinusitą ir osteomielitą gali sukelti užsilikęs svetimkūnis skruoste [24].
Glūdintis žandiniame antyje jis pats gali dirginti gleivinę
ir sukelti lėtinį sinusitą, todėl ligoniai skųsis pasunkėjusiu
kvėpavimu per nosį, vienpusiu kraujavimu iš nosies, atkakliu dantų skausmu. Dantys tai taisomi, tai ištraukiami, bet
gerų gydymo rezultatų nesulaukiama. Vėliau uždegimas
gali pereiti į etmoidinį, pleištinį ančius ir imituoti etmoidalinio sinuso neoplazmą (dažniausiai piktybiniai augliai
lokalizuojasi žandiniame sinuse (65%); iš jo ir etmoidinių
celių procesas pereina į orbitą 40–50%) [25]. Tyrimais nustatyta, kad kai kurie po II pasaulinio karo organizme likę
metaliniai svetimkūniai (2% atvejų) ir po 56-61 metų sukėlė vėlyvas komplikacijas, kurios pasireiškė pseudotumorine audinių reakcija, vėlyvu osteomielitu [26,27].
Šio straipsnio tikslas – pristatyti klinikinį atvejį ir parodyti, kokias komplikacijas veide ir organizme gali sukelti
užsilikęs skruosto poodyje smulkus metalinis svetimkūnis;
aptarti, kaip galėjo išsivystyti RPsT, kuris vėliau išplito į

1 pav. Dantų rentgeno nuotraukos susirgimo dieną 2008.04.22.
(deš. viršutinės pusės 2-4 dantų šaknys)

smegenis, į kitos pusės orbitą ir sukėlė aplinkinių audinių
bei viso organizmo sisteminį jungiamojo audinio pažeidimą; panagrinėti, kodėl skiriasi radiologinių tyrimų išvados,
kokia gydytojo atsakomybė sudėtingu ligos atveju.
Klinikinis atvejis
Pacientas M.A., 66 metų amžiaus, 2007 m. sausį pablogėjo matymas dešine akimi; iki tol abiejų akių (OU) regėjimo aštrumas (V) geras (1,0). Apžiūrint rastos subkapsulinės kataraktos: dešinės akies (OD) didesnė nei kairės (OS),
V OD 0,09 nek., OS 0,5 nek.; pastebėta, kad OD vyzdys
ties 6:00 patrauktas žemyn, lyg “snapelis”. OD akispūdis
(Tn pagal Schiötz) nedaug pakilęs (Tn OD/OS 22,4/13,4
mmHg). Išplėtus vyzdžius - jie tolygiai apvalūs ir platūs.
OU akių dugne optinių nervų diskai (OND) gelsvai rausvi,
ribos aiškios, ekskavacijos ir disko santykis (E/D) OD 0,2,
OS 0,0.
2007.02.21. poliklinikoje atlikta OD kataraktos fakoemulsifikacijos operacija, implantuojant į kapsulės
maišelį nesulankstomą lęšiuką (IOL). Operacija be komplikacijų. Pirmą savaitę po operacijos pacientas nelašino
priešuždegiminių lašų, todėl prasidėjo stiprus priekinis
uveitas, kuris buvo intensyviai slopinamas kortikosteroidų lašais bei injekcijomis po jungine. Per 2 mėnesius akis
visiškai sugijo: V OD 0,4 cc sph -1,75=0,9, OS 0,5 nek.;
autorefraktometrija (ARF) OD sph -1,5 cyl -0,5 ax82°, OS
sph+1,0 cyl -0,5 135°; keratometrija (KRT) OD -1,0 ax77°,
OS -2,25 ax 27°; vyzdys liko kiek prasiplėtęs, statmeno
ovalo formos. Vartojant į OD timololį Tn OU buvo kompensuotas. (Kai kurių apžiūrų metu nuo paciento sklisdavo
alkoholio kvapas).
2008.04.22. pacientas staiga sukarščiavo (38°C), sutino dešinysis žandas; konsultuotas ir gydytas stomatologų,
rinologų (LOR), žandikaulių chirurgų dėl dešinės pusės
viršutinio žandikaulio alveolito, sinusito; pašalintos kelių
dantų šaknys (1 pav.); diagnozuotas lėtinis deš. viršutinio
žandikaulio osteomielitas, radiologiškai nustatytas svetimkūnis dešinės pusės paakio minkštuose audiniuose (2 pav.).
Stacionare žandinis sinusas iš pradžių punktuotas, vėliau
operuotas – pašalinta jo pakitusi gleivinė. Histologiškai
nustatytas lėtinis žandinio ančio uždegimas. Tik tuomet išsiaiškinta, kad prieš 12 metų, atliekant metalo suvirinimo
darbus, pacientui į akį ir į veidą buvo patekę maži metalo gabaliukai. Iš ragenos krislas buvo pašalintas, o veide
jis liko, bet problemų niekada nekėlė. Tyrimais patvirtinta, kad pacientas neserga tuberkulioze, sarkoidoze, sifiliu,
grybeline liga.
Išliekant dešiniojo skruosto tinimui ir skausmams, pablogėjus klausai, ypač iš dešinės, įtarta sinuse neoplazma.
VU Onkologijos institute 2008.08.28. atlikta galvos kom-
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piuterinė tomografija (KT) ir nustatytas išplitęs navikinis
darinys dešinėje akiduobėje; įtartas piktybinis procesas dešiniame žandiniame sinuse. 2008.11.20. operuotas - pašalinta patologiškai pakitusi gleivinė iš kaktinio, žandinio ir
etmoidinio ančių. Histologija patvirtino lėtinį pansinusitą.
Matymas palaipsniui toliau blogėjo.
2008.12.30. pacientas apako dešine akimi. 2009.11.10.
aukščiausio lygio akių klinikoje išoperuota OS katarakta. Operacija ir pooperacinis periodas be komplikacijų: V
OD 0,0, OS 0,4 cc sph -1,5=0,9; ARF OD sph +1,5 cyl
-2,25 ax102°, OS cc sph -1,5 cyl -1,0 ax84°; KRT OD -1,75
ax103°, OS -1,0 ax102°. Tn OD/OS 20,6/18,9 mmHg. OD
vos pastumta į priekį ir į šoną (žvairuoja 15º pagal Hiršberg‘ą); vyzdys statmenai ovalus, į šviesą nereaguoja. OU
IOL padėtys centrinės; akių dugne OD OND atrofiškas,
makuloje švelnus paburkimas, raukšlelės; OS OND ir makula be pakitimų, E/D OD 1,0, OS 0,2, kraujagyslės įprastinės. Po 2 mėnesių pacientas pastebėjo, kad „kairė akis
pusiau nemato“, ėmė tirpti galūnės. Apžiūrint akių būklė
nepasikeitusi. Ištyrus OS akiplotį nustatyta, kad pacientas
nemato temporaline puse; nazaliai akiplotis koncentriškai
susiaurėjęs, centrinė skotoma. M.A. siųstas neurologui, bet
nenuvyko.
Dėl staiga pablogėjusios bendros būklės (iš paciento artimųjų sužinota, kad jis gyvena vienas; kaimynai pasiskun-

2 pav. Veido ančių rentgenograma 2008.05.30. Difuziškai patamsėjęs dešinysis maksiliarinis sinusas, metalinis
svetimkūnis dešiniojo skruostikaulio projekcijoje

dė, kad apie savaitę jis neateina į bendrą virtuvę; rastas namuose nepaeinantis, besiskundžiantis svaigstančia galva,
sutrikusia orientacija, atmintimi ir koordinacija, pakitusiu
elgesiu) M.A. gydytas 2010.07.21.- 11.27. neurologijos,
vėliau palaikomojo gydymo skyriuose. Diagnozuota smegenėlių degeneracija, lėtinė sensomotorinė polineuropatinė
ataksija, lengvo laipsnio tetraparezė, nepatikslinta demencija, OD ekstraokulinių raumenų pažeidimas, metabolinis
hepatitas, lėtinis pankreatitas, šlapimo pūslės sutrikimai.
Galvos KT (2010.07.30.): “praplėsti likvoro takai. Išvada:
II° vidinė ir išorinė hidrocefalija”. Per šį laiką išryškėjo OD
išverstakumas, bet tai buvo siejama su “liekamaisiais padariniais po kataraktos operacijos, dešinės akies judinamojo
nervo pažaida”. Poliklinikoje apžiūrint (2010.12.17.) OD
“lyg įmūryta”, junginė hiperemiška. OS rami. V OS 0,5 cc
sph-1,5 = 0,8. ARF OD nenustatoma, OS sph -1,0 cyl -0,75
ax95°; KRT OD -1,25 ax10°, OS -1,5 ax105°; Tn OU 17.3
mmHg. OU ryškus paviršinis keratitas. IOL padėtys centrinės. Akių dugne OD OND atrofiškas, OS - pablyškęs, ribotas. OD makulos sritis paburkusi, OS - normali. OD tinklainės venos ryškiai vingiuotos, pilnakraujiškos, arterijos
siauros, OS – kraujagyslės normalios. Remiantis klinika ir
veido ančių rentgenograma (2010.12.21.) LOR konstatavo
pansinusitą; sinuso projekcijoje matomas mažas svetimkū-

3 pav. Veido ančių rentgenograma 2010.12.21. Vualizuotas dešinysis maksiliarinis sinusas su gleivinės
sustorėjimu, metalinis svetimkūnis dešiniojo skruostikaulio projekcijoje
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4 pav. MRT 2011.01.31. (A,B,C,D) Artefaktai dešinio skruosto projekcijoje dėl metalinio svetimkūnio; (E) infiltracinio pobūdžio be
aiškių ribų pakitimai dešinėje retrobulbariai, apgaubia ir dislokuoja optinį nervą superomedialiai; (F,G,H) išplinta per akiduobės plyšius intrakranialiai, gali siekti kairės orbitos viršūnę
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nis (3 pav.).
2011.01.01. pacientas apako kaire
akimi. 2011.01.06. skubiai atlikta galvos KT: „Lėtinis pansinusitas. Būklė
po dešinės pusės prienosinių ančių operacijos. Iškrypusi nosies pertvara. Dešinė akiduobė infiltruota 45HU tankio
“masėmis”, kurios apima regos nervą ir
akiduobės raumenis, akies obuolys dislokuotas į priekį (navikinės ar uždegiminės infiltracijos diferencijacijai reikėtų
atlikti KT su i/v kontrastavimu ar MRT
(magnetinį rezonansinį tyrimą). Kairė akiduobė, regos nervas ir raumenys
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nepakitę. Rentgenokontrastinio svetimkūnio nematyti”.
Aukščiausio lygio akių klinikoje rekomenduota atlikti akiduobių MRT dėl proceso išplitimo į smegenis ir transnazalinę orbitos tumoro biopsiją (nes procesas lokalizuojasi orbitos užpakalinėje dalyje ir viršūnėje). 2011.01.31. Galvos
MRT (4 pav.) išvada: “Tyrimas atliktas nepilnai, kadangi
įtariamas metalinis svetimkūnis deš. skruosto projekcijoje
(tikslinti rentgenologiniais metodais). Pacientas apie svetimkūnį neinformavo, siuntime duomenų nėra. Infiltracinio
pobūdžio be ryškių ribų pakitimai dešinėje retrobulbariai,
išplinta per akiduobės plyšius intrakranialiai intra/paraseliariai, galimai siekia kairės orbitos viršūnę; dešinėje į
fossa pterygopalatina. Abiejų smegenų pusrutulių baltojoje medžiagoje, daugiau periventrikuliariai, c. semiovale
daugybiniai, nedideli, vietomis susiliejantys, hiperintensiniai T2 dark-flui, T2 sekose židiniai. Tipinėse vietose praplėsti perivaskuliniai tarpai. Kamiene patologinių židinių
nesimato. Skilvelių sistema ženkliai praplėsta. Vidurinių
struktūrų dislokacijos nėra. Subarachnoidiniai tarpai diferencijuojasi, simetriškai ryškiai praplėsti. Kraujagyslinės
leukoencefalopatijos požymiai smegenų pusrutuliuose.
Dešiniojo akies obuolio proptozė”. 2011.03.10. VU Onkologijos institute paimta biopsija iš para- ir retrobulbarinių
audinių (gauti rusvi audinių fragmentai). Histologiškai nustatyta OD fibromatozė.
2011.04.27. BPG pildo dokumentus dėl paciento neįgalumo (SP2). M.A. konsultuojamas įvairių specialistų.
Psichiatras: pacientui ryškiai susiaurėjusi operacinės atminties apimtis, silpna dėmesio koncentracija ir orientacija laike (savarankiškumas pagal Barthel indeksą 25 balai
- beveik visiškai priklausomas; protinės būklės trumpas tyrimas (MMSE) 13 balų iš 30). Neurologas: dismetabolinė
toksinė encefalopatija su vestibuliniu-ataksiniu sindromu;
lėtinė smegenų išemija su kraujagysline encefalopatija ir
vidutiniškai išryškėjusiu kognityviniu sutrikimu; mišrios
etiologijos demencija (procesas lokalus, neišplitęs). Oftalmologas: akių būklė per 3,5 mėnesio dar labiau pablogėjo, nes padidėjo OD egzoftalmas, nors vokai užsimerkia;
tinklainėje atsirado daugybinės kraujosruvos, Tn OD/OS
43,7/11,5 mmHg. OS - be pakitimų. Galutinė ligos diagnozė neaiški, paciento artimieji nebežino, kur toliau kreiptis,
nusprendžia viską palikti ligos savieigai. Tačiau oftalmologinė būklė verčia galvoti, kad viena iš apakimo versijų ta,
jog fibromatozinį procesą retrobulbariai galėjo sukelti svetimkūnis dešinio žandinio sinuso projekcijoje, dėl ko gali
būti pažeista chiazmos sritis. Parašius šią mintį siuntime
pacientas nukreiptas į aukščiausio lygio akių kliniką, kur
buvo konsultuotas ir neurologo. 2011.05.09. konstatuota,
kad galutinė diagnozė neaiški, nors pacientas tyrinėtas, imtos biopsijos; rekomenduota nustatyti proceso išplitimą bei

5 pav. Pacientas M.A. 2011.06.09. Ryški dešinės akies proptozė su chemoze,
junginės ir episkleros kraujagyslių injekcija; akies obuolys dislokuotas temporaliai ir kiek žemyn.

išsiaiškinti, koks metalinis svetimkūnis deš. skruostikaulio
projekcijoje ir jį pašalinti. Žandikaulių chirurgijos skyriuje
pacientui paaiškinta, kad krislas smulkus, operacijos metu
galima jo nerasti, todėl paciento artimieji operacijos atsisakė.
Siekiant tiksliai išsiaiškinti svetimkūnio buvimo
vietą ir nustatyti proceso išplitimą kreiptasi į radiologą. 2011.06.09. atlikta galvos KT su kontrastu: „dariniai
kaukuolės projekcijoje panašūs į meningiomas; dešinio
skruosto projekcijoje smulkus svetimkūnis minkštuose audiniuose, MRT tyrimo metu duodantis artefaktus; lengvo
laipsnio hidrocefalija”(5, 6 pav.). Tą pačią dieną įvertinta
akių būklė: OD paraudusi, išstumta į priekį ir lateraliai. OS
taip pat sudirgusi. OU aklos, ryškus paviršinis keratitas,
rainelės hiperemiškos. Vyzdžiai apvalūs, vidutinio pločio,
į šviesą nereaguoja, OU IOL padėtys centrinės. Akių dugne
OD OND baltas, virš jo labai plačios ir kilpomis vingiuotos
venos, kyšančios į stiklakūnį (optociliarinių šuntų venos),
arterijos “siūlinės”, arterijų ir venų santykis 6:1, tinklainėje taškinės kraujosruvos ir pavieniai “minkšti” eksudatai;
OS OND atrofiškas, venos prasiplėtę, arterijos “siūlinės”,
arterijų ir venų santykis 3:1. Tinklainė be pakitimų. Tn
OU normalus. Dgn. Compressionem nervi optici OD. Subatrophia papillae n. optici OS. Amaurosis OU. Pastebėta,
kad pacientas silpnas, eina dusdamas, gausiai prakaituoja,
todėl naktį MA artimieji paguldė jį į terapijos skyrių. Savaitę gydytas ampicilinu (1g 4 kartus dienoje) dėl lėtinio
bronchito paūmėjimo - bendra būklė pagerėjo, nes sumažėjo bronchitas. Apžiūrint OD akies dugną rastos ryškiai sumažėjusios ir dalinai sunykusios optociliarinių šuntų venos
(7 pav.); išliko tinklainės “siūlinės” arterijos, kraujosruvos
ir eksudatai. OS akies dugno vaizdas toks, kaip buvęs.
Įtarus OU sfenoorbitalinę meningiomą M.A. siųstas
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6 pav. KT su kontrastu (Omnipaque) 2011.06.09. Aksialiniai pjūviai. (A,B) Dariniai kaukolės projekcijoje panašūs į meningiomas;
dešiniojo skruosto projekcijoje smulkus svetimkūnis minkštuose audiniuose. (C) Dešinėje akiduobėje už akies obuolio izodensinis
darinys, gausiai kaupiantis kontrastinę medžiagą; panašus plintantis darinys pagal kairosios akiduobės lateralinį kraštą. (D) vainikinis
pjūvis - padidėję kairės akies ekstraokuliniai raumenys

Kadangi meningioma nepatvirtinta, o metalinis svetimkūnis liko nepašalintas, bandyta
krislą surasti poliklinikoje. Iš
pradžių jo ieškota ultragarsiniu būdu, bet nerasta; vėliau
- atliekant mažus 1 cm pjūvius
odoje, pagal pasižymėtas vietas
(svetimkūnio projekcijoje buvo
įsmeigta adata ir priklijuota sąvaržėlė, kurių lokalizacija tiksB
linta pagal rentgenografinius
A
vaizdus). Kadangi procedūrų
7 pav. Paciento M.A. akių dugnas 2011.06.18. (A) OD optociliarinių šuntų venos dalinai sunykę, kabinete nėra rentgeno aparato,
tinklainėje kraujosruvos ir “minkšti” eksudatai, pilnai ekskavuotas optinio nervo diskas. (B) OS vedžioti aklą žmogų į radioloatrofiškas nervo diskas ir “siūlinės” arterijos
gijos skyrių ir atgal buvo sudėtinga. Literatūra rekomenduoja
konsultacijai į neurochirugijos skyrių, prašant pašalinti iš ieškoti krislo ne ilgiau kaip valandą, nes pacientas pavargsskruosto poodžio metalinį svetimkūnį. Ambulatorinės ope- ta; todėl po savaitės procedūra pakartota. 2011.08.16. sveracijos metu krislo buvo ieškota, bet nerasta. 2011.07.04.- timkūnis lokalizuotas dešinio skruosto srityje ir pašalintas
08.02. pacientas gydytas neurochirurgijos skyriuje. Nusta- (8, 9 pav.); rastas maždaug 0,5 cm po oda ties 4 viršutiniu
tyta, kad bendra būklė nebloga, piramidinės simptomatikos dantimi prie pat vienos iš N. infraorbitalis šakų. Tai 2-2-3
nestebėta, sausgysliniai refleksai simetriški, meninginių ir mm³ dydžio juodas krislas, apsuptas ruda kapsule (10 pav.).
patologinių simptomų nėra; veido mimika simetriška, lie- Svetimkūnis ištirtas: 95,3% sudaro geležis ir labai mažais
žuvis vidurio linijoje. Gydant skyriuje pacientui pasireiškė kiekiais retieji metalai, kurie yra plieno lydiniuose, bei kalpsichomotorinio sujaudinimo epizodai (gydytas tiaprida- cis. Kapsulė ištirta histologiškai: hemosiderozė jungiamaliu). Buvo nuspręsta ir 2011.07.12. atlikta lateralinė orbi- jame audinyje.
totomija dešinėje bei dalinai pašalintas RT, siekiant sumaPo 2 mėnesių (2011.10.13.) pacientui atslūgo dešinio
žinti OD egzoftalmą, ir jis ištirtas histologiškai. Operacijos skruosto tinimas; išryškėjo poopercinis randas, kur buvo
metu gauti audinių fragmentai labai fibrozuoti, todėl pa- svetimkūnis, nors veide atlikti 5 maži pjūviai. OD vokai
tohistologiškai diagnozuotas uždegiminis pseudotumoras, išlikę susiūti, OS būklė nepakitusi: akies dugne blyškus
tačiau negalima atmesti fibrozės ir uždegiminių pakitimų. OND, arterijos „siūlinės“. Planine tvarka MA konsultuoKlinikinė diagnozė: Pseudotumor retrobulbare OU. Susiūti tas reumatologo - įtarus Wegenerio granuliomatozę jis
OD vokai, nes pacientas nekritiškas, progresuoja keratitas skubiai hospitalizuotas (2011.10.14.-2011.11.08.). Skybei opėja ragena.
riuje buvo atlikti laboratoriniai kraujo, šlapimo tyrimai;
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ir uoslė. Po 15 mėnesių pacientui diagnozuota viso kūno
grybelinė odos liga, kuri buvo
sėkmingai pagydyta. Pacientas liko visiškai priklausomas
- aklas, sutrikusia atmintimi
bei laiko ir aplinkos orientacija, nesugebantis apsitarnauti
kasdieninėje veikloje.
Literatūros apžvalga ir
diskusija
Jei procesas už akies vystosi lėtai, ilgai jokių ligos
požymių gali nebūti. Didelę
reikšmę reikia skirti anamnezei. Paprastai pirmasis saki8 pav. Svetimkūnio lokalizacija pagal adatą ir sąvaržėlę dviejose rentgenogramų projekcijose nys ar trumpas pasakojimas
2011.08.18.; būklė po lateralinės orbitotomijos
išryškina ligos požymius ar
simptomus, kurie patys svarbakteriologinis ir bendras skreplių tyrimas; krūtinės ląstos, biausi pacientui [10]. Kai kurių gerybinių prienosinių ančių
veido prienosinių ertmių, kaklinės stuburo dalies rentgeno- auglių klinika sukelia vaizdą, būdingą orbitos ir akių patogramos; virškinimo sistemos ir inkstų sonoskopija; krūti- logijai, todėl tokie pacientai visų pirma kreipiasi į oftalmonės ląstos rentgenografija dinamikoje; plaučių KT, galvos logus. Tačiau rinologams RPsT diagnozė turėtų būti taip
MRT 2011.11.03. su i/v kontrastu: “infiltracinės masės de- pat žinoma [28]. Įtariama, kad nespecifiniam uždegimui
šinėje akiduobėje dinamikoje sumažėjo, lyginant su MRT išsivystyti reikšmės turi imuniniai procesai [29].
Lėtinių orbitos pseudotumorų klinika labai įvairi:
2011.01.31., plitimo intrakranialiai nematyti (2011.07.12.
operuotas)". Duomenų patvirtinti Wegenerio granulioma- skausminga proptozė, riboti akies obuolio judesiai, vokų
tozę nepakako; vidaus organai be pakitimų, diagnozuota paraudimas, chemozė, pakitimai akies dugne, bet kardinatulžies pūslės akmenligė; plaučiuose rasti fibroziniai paki- linis simptomas (70%) - skausmas už orbitos, lydimas tos
timai. Diagnozuotas sisteminis jungiamojo audinio pažei- pačios pusės galvos skausmo. Dažnai jo intensyvumas neadimas, sergant idiopatiniu retrobulbariniu pseudotumoru. titinka klinikinių radinių, kurie iš pradžių būna labai silpni.
Gydytas prednizolonu: sumažėjo uždegiminio aktyvumo RPsT dažniausiai vienpusis (abipusis aprašytas 22% pacirodikliai, stebėta teigiama nespecifinio uždegiminio proce- entų) [6]. Jei akies obuolys stumiamas iš orbitos, sumažėja jo judesių laisvumas. Dar T. Bornhaupt (1882) nurodė,
so dinamika.
Sugrįžęs namo pacientas nebevartojo kortikosteroidų, į kaip galima įsivaizduoti, kur yra auglys (pvz., osteoma),
oftalmologą kreipėsi 8, 15 ir 27 mėn. po krislo pašalinimo. remiantis akies obuolio padėtimi orbitoje. Jei tumoras kakJo veido ir akių būklė liko nepakitę: veido oda be randų, tiniame sinuse, tai akis bus pastumta žemyn ir į išorę; jei
jautri abipus vienodai. OU aklos, OD vokai dalinai susiūti. jis peraugęs iš etmoidinių celių į akiduobę - tai į priekį ir į
OS rami, optinės terpės skaidrios; akies dugne OND atro- išorę; jei iš maksiliarinio sinuso, tai - į priekį ir į viršų [10].
fiškas, makuloje gelsvi sausi židiniai, arterijos “siūlinės”; Akies obuolio išverstakumas nustatomas, jei skirtumas tarp
OS ARF, KRT duomenys panašūs į 2009 m.: ARF sph -1,25 abiejų akių didesnis nei 2 mm, matuojant Hertelio egzofcyl -1,5ax80°; KRT -1,25 ax95°. Per 15 mėnesių sumažėjo talmometru [29,30]; tačiau visi matavimai priklauso nuo
uždegiminius procesus organizme atspindintys kraujo rodi- paciento veido asimetrijos, egzoftalmometro padėties makliai: ENG nuo 83 iki 25 mm/val., CRB nuo 36,13 iki 4,3 tuojant, nuo vienos akies žvairumo. Procesui progresuojant
mg/l, IgG nuo 22,62 iki 15,35 g/l, IgE nuo 154,90 iki 130,7 atsiranda maudžiantys skausmai už ar žemiau akies, galvoIU/ml (pastarasis iki normos sumažėjęs rastas po 27 mėne- je, ypač vakare ir naktį, nes spaudžiami nerviniai kamienai,
sių). Pacientas nutuko, nes mažai juda; eisena ataksiška; iš- einantys (dažniausiai) per viršutinį akiduobės plyšį (III,
liko sisteminis jungiamojo audinio pažeidimas, fibroziniai IV, V, VI galviniai nervai, simpatinės skaidulos iš Plexus
pakitimai plaučiuose; galūnės aptirpusios, nusilpusi klausa cavernosus). Per jį pasiekiama vidurinė kaukuolės duobė;
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10 pav. Pašalintas metalinis
svetimkūnis su kapsule 2011.08.18.

9 pav. Orientacinė n. infraorbitalis schema

per apatinį akiduobės plyšį – pasmilkininė ir sparninė gomurio duobės (fossae infratemporalis et pterygopalatina);
susiaurėjus optiniam kanalui suspaudžiamas regos nervas
[5]. Ypatinga idiopatinės uždegiminės orbitopatijos forma
- Tolosa Hunt sindromas (orbitos viršūnės sndr.), retai diagnozuojama liga [6,31,32]. Procesas lokalizuojasi fissura orbitalis superior arba sinus cavernosus srityje. Jis gali
būti vienpusis [33] ar abipusis [29], pasireiškia skausminga
grįžtama oftalmoplegija, kuri gerai pagydoma kortikosteroidais.
Dėl RPsT apankama labai retai. Optinis nervas gali būti
suspaustas optiniame kanale, intracerebraliai ar chiazmos
srityje, pvz., fibrozinė displazija arba orbitos meningioma
gali sąlygoti kompresinę optinio nervo neuropatiją [34],
kuri pasireiškia optociliarinių šuntų venomis (nespecifinis
lėtinės kompresijos požymis) [35]. Šis simptomas kartu
su lėtai blogėjančiu matymu ir optinio nervo atrofija (jie
atsiranda ligos eigoje palyginti vėlai) sudaro orbitos meningiomai būdingą patognomoninę triadą [36,37]. Esant
RPsT akies dugno vaizdas gali būti normalus, o regėjimas prastas, retai dvejinasi. Kartais OND yra atrofiškas, paburkęs ar ekskavuotas [38]. Akies spaudimas gali pakilti, nes
padidėja episkleros venų spaudimas dėl spaudžiamo akies
obuolio [30]. Žymiai vėliau išryškėja tinklainės raukšlelės;
pasireiškia centrinė skotoma, astigmatizmas. Progresuodamas RPsT keičia akies refrakciją ir astigmatizmą. Mūsų

aprašytu atveju po kataraktos operacijos OD ARF sph -1,5
cyl - 0,5 ax 82°, KRT -1,0 ax77°, o po 2 metų, išsivysčius
pseudotumorui, OD ARF sph +1,5 cyl -2,25 ax102°, KRT
-1,75 ax103°. Akis tapo didesne toliarege, padidėjo astigmatizmas. Vertinti pseudotumoro regresiją sudėtinga, nes
OD vokai susiūti ir tumoras dalinai išoperuotas; OS RPsT
buvo dar tik pradėjęs vystytis, todėl ARF ir KRT išliko per
4 metus po OS kataraktos operacijos nepakitę.
“Tylus” metalo gabaliukas galėjo suaktyvėti, nusilpus
imuninei sistemai. Jo veiklos pradžia laikome momentą,
kai buvo pastebėtas dešinės akies vyzdžio sektorinis defektas, bet tada apie svetimkūnį mums dar nebuvo žinoma, o pacientas jokių nusiskundimų neturėjo. Tik vėliau
išsiaiškinta, kad nuo krislo patekimo į veidą iki vyzdžio
“patempimo” praėjo 12 metų. Tik po 1,5 metų odontologai
ir LOR pirmieji susidūrė su neaiškios kilmės žandikaulio
periostitu ir osteomielitu, panašiu į neoplazminį. Smulkus
metalinis svetimkūnis žandinio ančio projekcijoje nustatytas radiologiškai jau pirmose rentgeno nuotraukose, tačiau
į jį neatkreiptas dėmesys. Pacientui M.A. sinusai buvo du
kartus operuoti: iš pradžių uždegiminės masės bei suardytas kaulas pašalinti iš žandinio, vėliau – ir iš etmoidinio bei
kaktinio sinusų. Galiausiai proliferacinis procesas išplito
intrakranialiai, nepažeisdamas chiazmos (parodė KT) perėjo ir į kitą pusę retrobulbariai, suspaudė paeiliui abu optinius nervus. Gauti rusvi retrobulbarinių audinių bioptatai
rodo, kad orbitos audiniuose buvo sukaupta geležies, kuri
žymi buvusią kraujosruvą. Ją galėjo sukelti sinusitas ar
operacijos paranazaliniuose sinusuose [39] bei pats RPsT
[40]. Gydant pacientą savaitę ampicilinu ryškiai nusilpo
bronchito reiškiniai, tačiau negalime paaiškinti, kaip šis
gydymas galėjo sumažinti optinio nervo kompresiją (dalinai sunyko optociliarinių šuntų venos).
Ištyrus pašalintą metalinį svetimkūnį nustatyta, kad
95,3% jį sudaro geležis ir labai mažais kiekiais retieji metalai, kurie yra plieno lydiniuose (niobis, cirkonis, molibdenas, vanadis ir chromas, iridis, titanas), bei kalcis. Gyvuose
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audiniuose metalai linkę į koroziją, bet įvairių metalų elgesys skirtingas [41]. Laisva geležis (Fe) surišama kraujyje su transferinu arba feritinu ir taip nukenksminama. Jos
korozijos produktai fagocituojami uždegiminių ląstelių
[15]. Jei geležies kiekis per didelis, kyla oksidacinis stresas - laikinai ar ilgam pažeidžiamos jautrių audinių ląstelės
bei skatinamas jungiamojo audinio vystymasis [42]. Retieji
metalai niobis (Nb), cirkonis (Zr), molibdenas (Mo) nėra
pavojingi, bet, ilgai veikdami, jie dirgina akis ir odą. Vanadžio (V) ir visų jo junginių poveikis žmogaus organizmui
labai toksiškas (sutrinka metaboliniai procesai). Tačiau,
kaip pabrėžia mokslininkai, iki šiol atliktų tyrimų rezultatai
toli gražu neatskleidžia pilno ir be galo sudėtingo šio reto
metalo poveikio organizmui mechanizmo. Chromo (Cr)
junginiai, veikdami odą, gali sukelti dermatitą, odos išopėjimus; jie pasižymi ir bendru toksiniu poveikiu. Metalinis
iridis (Ir) nenuodingas, bet jo junginiai toksiški. Titano (Ti)
net didelės dozės nekenksmingos [43].
Visais atvejais būtina pašalinti organinius svetimkūnius
(pvz., medžio). Stiklas, plienas, plastikas, akmuo, aliuminis
yra areaktyvūs, todėl, jeigu jie yra, pvz., giliai akiduobėje,
galima nešalinti ir toliau stebėti [44]; klinikinis scenarijus
diktuoja šalinimo laiką ir paieškos būdą [45-47]. Svetimkūnius iš sinuso ar žandikaulių srities reikia šalinti visuomet,
net jeigu jie ir besimptominiai, kad išvengtume audinių reakcijos [24,48]. Metalinius krislus būtina visada šalinti iš
veido poodinių audinių, net ir pačius mažiausius, nes neaišku, kada jie suaktyvės ir sukels uždegimą. Svetimkūnį
iš skruosto poodžio turi šalinti žandikaulių chirurgas, ne
oftalmologas, nes operacijos metu galima lengvai pažeisti
veido nervus. Norint tiksliai lokalizuoti mažą krislą būtinas
operacinėje rentgeno aparatas. Smulkius poodinius metalinius krislus lokalizuoti ir pašalinti kartais gali būti sudėtinga [49,50]. Nesėkmė šalinant svetimkūnį gali duoti postūmį kitoms sunkioms ūmioms ar vėlyvoms komplikacijoms,
tokioms kaip alergija, uždegimas, infekcija ir kt. [51].
Lėtinį idiopatinį RPsT reikia diferencijuoti nuo daugelio įvairių ligų: nuo lėtinių infekcinių (bakterinių - TBC,
sifilio; virusinių; grybelinių - tokių kaip aspergiliozė, mukormikozė; boreliozės; parazitų; AIDS), nuo ašarų liaukos
uždegimo [52], sisteminių ligų (negranuliominių - endokrininės orbitopatijos, vaskulito, mazginio poliarterito,
amiloidozės, su imunoglobulinu IgG4 susijusios sklerozinės ligos; granuliominių - Wegener’io granuliomatozės,
sarkoidozės), fibrotumorų grupės auglių (sklerozuojančios
lipogranuliomos, fibrozinės displazijos, histiocitozės, fibrozinės histiocitozės, fibromatozės, fibrosarkomos, periostealinio ar mazginio fascito), gerybinių (hemangioma,
neurinoma (švanoma), chondroma, fibroma, adenoma, fibromiksoma, psamoma, cementoma, paraganglioma, me-

ningioma, osteoma ir kt.) ir piktybinių auglių (limfomos,
leukemijos, rabdomiosarkomos, primityvių neuroektoderminių auglių), cistinių pakitimų (dermoidinė cista, meningocelė, mukocelė), „mirtinos vidurio linijos granuliomos,
buvusių traumų pasekmių ir kt. [53].
Biopsija – labiausiai invazinis ir patikimiausias tyrimas,
nustatant naviką; šių tyrimų rezultatai išlieka “auksiniu
standartu”, lyginant juos su KT ar MRT duomenimis, kuriais remiantis diagnozė pasitvirtina mažiau nei pusei visų
tirtų atvejų [29]. Dažniausiai tiksli diagnozė nustatoma tik
operacijos metu, bet ji nėra patognomoninė; ji turi būti susieta su klinikiniais ir radiologiniais radiniais. Mūsų atveju
pirmuosiuose bioptatuose iš žandinio ančio gleivinės buvo
rastas nespecifinis aktyvus uždegimas. Po pusmečio pooperaciniuose bioptatuose iš žandinio, kaktinio ir etmoidinio
sinusų gleivinės nustatytas lėtinis sinusitas. Dar po 2 metų
tirti para- ir retrobulbariniai audiniai - rastas riebalinis ir
fibrozinis audinys su židinine limfoplazmocitine ir histiocitų infiltracija; navikinis procesas nepatvirtintas. Praėjus
pusmečiui tirtas pats dalinai pašalintas retrobulbarinis navikas. Histologiškai nustatyta ryški fibrozė apie kraujagysles ir nervus su židinine uždegimine infiltracija ir su suformuotais limfiniais folikulais, kurių centrinėje dalyje buvo
germinaciniai centrai; vidutiniškai išryškėjusi plazmocitinė
ir negausi eozinofilinė infiltracija, kas leidžia galvoti apie
uždegiminį pseudotumorą ar idiopatinę fibrozę.
Su imunoglobulinu IgG4 susiijusi sklerozinė liga
(IgG4SL) - tai neseniai žinoma sisteminė liga, kuriai būdinga vieno ar keleto pažeistų organų infiltracija IgG4 pozityviomis plazminėmis ląstelėmis ir T limfocitais, audinių
fibrozė su obliteracinio flebito požymiais ir limfadenopatija
[54]. Nors šios ligos patogenezė, patofiziologija dar nėra
išaiškintos, yra žinomi jai būdingi klinikiniai, radiologiniai, serumo ir histopatologiniai požymiai. Liga sėkmingai gydoma steroidais. Klinikinė išraiška įvairi: autoimuninis pankreatitas, sklerozinis cholangitas, uždegiminis
pseudonavikas, prostatitas ir kt. Galvos ir kaklo IgG4SL
paprastai apima seilių, ašarų liaukas, orbitą, skydliaukę, limfmazgius, prienosines ertmes, hipofizę ir gerklas
[55]. Kraujo serume randamas padidėjęs IgG4 kiekis, bet
tai nespecifinis požymis, nes mažiau nei 40 proc. žmonių
kraujo serumo IgG4 rodikliai gali būti normalūs arba jų
padidėjimas gali būti susietas su alerginėmis ligomis [56].
Iš esmės IgG4SL diagnozuojama remiantis histopatologiniais ir imunohistocheminiais radiniais. Liga įtariama, jei
histologiškai randamas IgG4 pozityvių plazmocitų kiekis
ne mažesnis nei 30 – 50 HPF, nors kituose organuose jų
gali būti apie 10. Mūsų atveju jų nustatyta 8-10 HPF. IgG
ir IgE kraujo serume pacientui M.A. ištirti tik tada, kai pašalintas svetimkūnis (poliklinikos sąlygomis IgG poklasiai
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netiriami). Praėjus 2 mėnesiams po krislo pašalinimo, net ir
negydant, IgG sumažėjo nuo 22,62 iki 20,3 g/l (norma vyresniems nei 19 m. 7,00-16,00g/l), o per metus - iki 15,37
g/l (reumatologijos skyriuje 1 mėnesį gydytas sistemiškai
kortikosteroidais). Praėjus 2 mėn. po krislo pašalinimo rastas padidėjęs IgE (nuo 154,9 iki 177,90 IU/ml; norma suaugusiems iki 100 IU/ml); galima manyti, kad, nesuradus
krislo pirmos paieškos metu, dėl intervencijos buvo sudirginta skruosto sritis ir svetimkūnis galėjo toliau alergizuoti
aplinkinius audinius. Po metų IgE sumažėjo iki 130,70 IU/
ml, o po 2 metų – normalizavosi. Literatūra nurodo, kad
IgG kiekis serume gali normalizuotis ir nevartojant jokių
vaistų, jei chirurgiškai pašalinama uždegimą sukėlusi priežastis. Įrodyta, kad IgG4SL gali kilti dėl lokalaus sklerozuojančio susirgimo [57]. Klinikiniai ir radiologiniai požymiai, būdingi IgG4SL, mūsų atveju neužfiksuoti, todėl ši
liga nepatvirtinama.
Mūsų atveju proliferacinis procesas retrobulbariai ir intrakranialiai nustojo progresuoti, IgG ir IgE koncentracija
kraujo serume sumažėjo, kai buvo pašalintas svetimkūnis;
per dvejus metus nestebėta jokių naujų pokyčių organizme, nors išliko sisteminis jungiamojo audinio pažeidimas,
plaučių fibrozė. Todėl darome išvadą, kad RPsT ir žandikaulio osteomielitas svetimkūnio projekcijoje išsivystė dėl
užsilikusio skruoste metalinio svetimkūnio.
Idiopatinė uždegiminė orbitopatija gydoma įvairiai:
gliukokortikodais, spinduline terapija, imunosupresantais.
Pacientams, kuriems simptomai išryškėję švelniai, iš pradžių skiriami nesteroidiniai antiflogistikai. Galimos remisijos ir be gydymo. Chirurginės rezekcijos atliekamos, kai
uždegiminiai procesai yra lokalūs ir sklerozuojantys [6].
Jei RPsT antrinis, šalinama jį sukėlusi priežastis – mūsų
atveju svetimkūnis.
Radiologiškai uždegiminiai ar infiltraciniai pakenkimai
retrobulbariai pasireiškia kaip uždegiminės “masės”, todėl
priešoperaciniai KT ir MRT vaizdai ypač svarbūs diferencinei diagnostikai. Akiduobės viršūnės ir regos nervo kanalo pokyčiams diagnozuoti KT ašinius ir vainikinius pjūvius
rekomenduojama atlikti atitinkamai kas 2 ir 1 mm [44].
MRT reikalingas pamatyti, kokia auglio penetracija į smegenų audinius arba nurodant N. opticus kompresiją [32,58].
MRT reikėtų atlikti prieš gydymą steroidais, nes patologiniai pakitimai gydant labai greitai praeina ir daugiau nerandami, todėl sunkiau nustatoma diagnozė [6]. Radiologiškai
RPsT pasireiškia kaip atskiros “uždegiminės masės” ir simuliuoja neoplazinį pakenkimą. Mūsų atveju KT parodė,
kad uždegiminis RPsT buvo išplitęs paranazaliniuose ančiuose, intrakranialiai, nepažeisdamas chiazmos perėjo į
kitos pusės orbitą. Metalinis svetimkūnis gerai nustatomas
rentgeno nuotraukose; jį sinuse gali imituoti aspergilioma

(“grybelinis kamuolys”) - unikalus aspergiliozės ženklas
[59-61]; KT leidžia tiksliai nustatyti sinuso mikozę, aiškiai
nurodo micetomos tankumą ir kalcinaciją [62].
Nors radiologo išvados labai svarbios, diagnozuojant
pakitimus, tačiau kaip M.A. istorija parodė, šis centrinis
radiologo vaidmuo yra susietas su tam tikromis problemomis. Pacientui M.A. per pakankamai trumpą laikotarpį (3
metus) penkis kartus įvairių radiologų buvo atlikta KT ir
dukart - MRT. Tris kartus tyrimo išvadose RT nebeminimas. Keturis kartus jis nustatomas. Apie svetimkūnį užsimenama dviejose iš penkių atliktų KT; tik MRT pabrėžė,
kad dėl metalinio krislo stebimi ryškūs artefaktai, todėl tyrimas atliktas nepilnai. Taigi, neigiama radiologinio tyrimo
išvada toli gražu nereiškė, kad auglio ar svetimkūnio nėra.
Jie galėjo būti nepastebėti arba laikomi nereikšmingais, todėl neužfiksuoti, ką liudija kiti klinikiniai atvejai [63,64].
Šis nepastebėjimo reiškinys gerai žinomas šiuolaikinėje
radiologijoje. Intensyvūs tyrimai įtikinamai parodo, kiek
skirtingos gali būti radiologinio tyrimo išvados tuo pačiu atveju. Išaiškinta daug psichologinių, organizacinių ir
kitų veiksnių, kurie gali sukelti šiuos skirtumus [65]. Ypač
svarbu, ar radiologas linkęs atsižvelgti į gydytojo klinicisto nuomonę. Yra nemažai radiologų, kurie stengiasi „atsiriboti“ nuo visų ankstesnių nuomonių, būti „objektyvūs“,
„visiškai savarankiški“. Radiologiniai tyrimai parodė, kad
būtent jiems būdingas minėtas polinkis „nepastebėti“. Viename iš atliktų tyrimų gydytojams radiologams buvo teikiamos plaučių rentgenogramos, dalyje iš kurių buvo TBC
būdingi mazginiai dariniai. Vienai tiriamų rentgenologų
grupei buvo sakoma, kad nuotraukose tikėtini tokie mazgai, kiti buvo tiesiog prašomi kuo atidžiau išnagrinėti rentgenogramą. Tyrimas nustatė, kad antros grupės radiologai
praleidžia daugiau objektų ir šis skirtumas tuo didesnis,
kuo mažesnis kontrastas tarp mazgo ir fono. Antros radiologų grupės akių judesių stebėjimas leido išaiškinti dar
vieną svarbų reiškinį. Nustatyta, kad didelėje nepastebėtų
atvejų dalyje (80%) radiologo akys visgi sustodavo ties eiliniu mazgu, bet tuoj pat judėjo toliau. „Sprendimą pastebėti daro smegenys“- komentavo tyrimą jo vadovas [66].
Būtent dėl to tiek svarbu, kad tiriant gydytojas radiologas
atsižvelgtų į esamus įtarimus ir juos prisimintų.
Ženklų vaidmenį MA istorijoje suvaidino ilgi paciento
„klajojimai“ nuo vieno specialisto pas kitą. Kiekvieną kartą eilinis gydytojas siuntė pacientą kitam specialistui, tas
– trečiam, ir t.t., tikėdami, kad galų gale bus sutiktas ir tinkamas. Kartais gydytojų konsultacijos “prasilenkdavo”, todėl jų išvados buvo neišsamios; tarp daugybės konsultacijų
(per 5 metus jų buvo daugiau kaip 140, 11 pav.) ir išvadų
pasimetė kai kurie svarbūs momentai, pvz., destrukciniai
kaulų pakitimai sinusuose vėliau buvo siejami su ankstes-
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nėmis chirurginėmis intervencijomis, bet ne su smulkaus
svetimkūnio ardomuoju poveikiu arba, pvz., akies išverstakumas ir jos riboti judesiai kai kurių stacionarų išrašuose
buvo traktuojami kaip komplikacija po kataraktos operacijos (išrašuose neatsispindi akių gydytojų konsultacijos,
nes oftalmologinės diagnozės parašytos pagal ankstesnius
išrašus). Kiekvienas specialistas dirbo savo specialybės
srityje ir kuo toliau, tuo sunkiau jam darėsi sujungti viską
į visumą. Būtent su visa tai susieta didelė dalis tiek diagnostinių klaidų, tiek ilgų ir betikslių paciento „klajonių“
[67,68]. Ypač tai svarbu sudėtingais, daugelį specialistų
apimančiais, atvejais [69], todėl gydytojų išvados turėtų
būti pateikiamos ir vertinamos vienu metu ir vienoje vietoje, taip išvengiant tarpusavio nesusikalbėjimo. Ši ir kitos
vadybinės problemos aptariamos „Sveikatos politika ir valdymas“ mokslo darbuose [70].
Rezultatai ir išvados
1. Retrobulbarinis pseudotumoras išsivystė dėl užsilikusio metalinio svetimkūnio veido poodyje.
2. Užsilikęs skruosto poodyje metalinis krislas suaktyvėjo po 12 metų - pastebėtas sektorinis vyzdžio defektas.
3. Pasireiškė neurotoksinis, ląstelinis, imunologinis,
humoralinis metalinio svetimkūnio poveikis.

4. Ištirta svetimkūnio cheminė sudėtis: 95% sudaro geležis ir labai mažais kiekiais retieji metalai, esantys plieno
lydiniuose, bei kalcis.
5. Dėl skruosto poodyje užsilikusio metalinio krislo
vystėsi lokalus uždegimas: žandinio ančio alveolitas, sinusitas, osteomielitas.
6. Procesas išplito į dešinės pusės sinusus, retrobulbariai, intrakranialiai ir, nepažeisdamas chiazmos (KT duomenys), perėjo į kitos pusės orbitą.
7. Lėtai progresuojantis RPsT pakeitė akies refrakciją ir
ragenos kreivumą: jam didėjant, akis tapo didesne toliarege, padidėjo astigmatizmas.
8. Gydant pacientą ampicilinu, sumažėjo bronchito
reiškiniai ir optinio nervo kompresijos požymiai (dalinai
sunyko optociliarinių šuntų kraujagyslės).
9. Optinių nervų kompresija ir smegenų pažeidimas
sąlygojo tai, kad žmogus apako abiem akimis, prikurto,
eisena tapo ataksiška, ryškiai susiaurėjo operacinės atminties apimtis, sutriko orientacija laike ir aplinkoje, nesugeba
apsitarnauti kasdieninėje veikloje; jis pasikeitė kaip asmenybė ir tapo visiškai priklausomas.
10. Pašalinus metalo gabaliuką uždegiminis procesas
veide atslūgo, retrobulbarinis pseudotumoras nustojo vystytis, sumažėjo kraujyje imunoglobulinų G ir E koncentra-

46
cija ir paciento būklė toliau neblogėjo (išliko centrinės nervų sistemos ir sisteminis jungiamojo audinio pažeidimas).
11. Metalinius svetimkūnius būtina šalinti visada iš
žandikaulių srities poodinių audinių, net ir pačius mažiausius, nes neaišku, kada jie gali suaktyvėti ir sukelti lėtinį
uždegimą. Gydytojai turi būti susipažinę su paslėptų svetimkūnių ir jų vėlyvų komplikacijų reakcijomis.
12. Jei krislas skruosto srityje, jį turi šalinti žandikaulių
chirurgas, jei apie akis – oftalmologas.
13. Šiuo klinikiniu pavyzdžiu parodoma, kokios problemos iškyla, kai tenka poliklinikoje tirti ir gydyti neaiškia liga sergantį pacientą bei vertinti įvairių gydymo įstaigų tyrimų rezultatus, kiek skirtingos gali būti radiologinių
tyrimų išvados tuo pačiu atveju, koks svarbus tiesioginis
gydytojų bendradarbiavimas vienu metu ir vienoje vietoje.
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RETROBULBAR PSEUDOTUMOR DEVELOPED AFTER
RETAINED IN CHEEK SMALL METALLIC FOREIGN
BODY. CASE REPORT AND REVIEW
I. Aleksiūnienė, V. Justickis
Key words: orbital pseudotumor, proptosis, metallic foreign
body, siderosis, doctors responsibility in difficult case.
Summary
Aim: to present a patient’s clinical case; to demonstrate how
important is to suspect rertrobulbar pseudotumor timely, why it is
necessary to remove even the smallest metal foreign bodies from
the jaw area; to show the importance of an integrated simultaneous
clinical delivery on the spot during the investigation of a complex
illness.
Case report: presenting the clinical case – patient MA (66
years of age) right eye vision started to deteriorate 6 years ago, a
small defect of a pupil (abnormal pupil shape) was found; after the
remove a cataract operation, the vision improved (during the week
after the operation the patient has not used prescribed corticosteroid
drops in the eye, this incompliance with prescription caused the
uveitis anterior, which went away in 2 months after relevant
treatment started). One year after surgery a pain appeared in the
area of the right cheek, teeth and beneath the right eye, manifested
hearing weakness dextra side. Several dentists treated this patient.
Also rhinologist, mouth, face, jaw surgeons and oncologists
were involved. Diagnosis: alveolitis, sinusitis, osteomielitis
sinus maxilaris dextra, a foreign body in a right maxillary sinus
projection. Patient was examined for TBC, sarcoidosis, fungal
illness, syphilis, all with negate results. Gradually right eye became
blind. After the vision of the left eye began to deteriorate, further
cataract surgery was undertaken. The further sudden deterioration in
the general condition of the patient was treated in the neurological
and supportive therapy departments for several months. Diagnosis:
cerebellar degeneration and chronic polyneuropathy ataxia,
unspecified dementia, extraocular palsies, metabolic hepatitis,
chronic pancreatitis, bladder disturbance. During that time a
protrusion of the right eye gradually enlarged and became more
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exposed. The left eye became blind several months later. KT and
MRT: right eye’s retrobulbar tumor spread through eyehole slots
intracranial and to left orbit; a small metal foreign body was found
subcutaneously in the right cheek. A biopsy was taken from the
para- and retrobulbar tissues: fibromatosis was diagnosed. Half
a year later a sphenoorbital meningioma was suspected and the
surgery aimed to partially remove a tumor from the right orbit
was performed. During this stay under the neurosurgeons care
it becomes clear that episodes of psychomotor agitation were
also present. The eyelids of the right eye were sutured to protect
the cornea against perforation. Histologic diagnosis: retrobulbar
pseudotumor of both eyes. Metal foreign body remained untouched.
The ophthalmologist removed the foreign metal body, which was
situated in the cheek subcutaneously, close to N. infraorbitalis with
capsule in a local polyclinic soon afterwards. The composition of
the foreign metal object was investigated: it was found that 95%
of it was iron with small amounts of rare metals usually found in
steel alloy, calcium. Histology detected hemosiderosis in connective
tissue of capsule. Patient was examined by a rheumatologist on the
basis of the suspicion of Wegener granuliomatosis. Data to confirm
Wegener’s granulomatosis was not enough; internal organs without
lesions, it was diagnosed cholelithiasis and fibrotic lesions in the
lungs. It was confirmed systemic transgression of connective tissue
with retrobulbar pseudotumor diagnosis. Corticosteroid treatment
was given for 1 month. Patient was examined 8, 15 and 27 month
after foreign body removal later: the skin of the face was free of
scars, eyelids of the right eye has been sutured; the left eye had no
inflammation, refracto- and keratometry findings were the same,
like 4 years before; levels of immunoglobulins G and E in blood
decreased - normal; the systemic transgression of connective tissue
remained. Patient walks with a wide-based gait, he becames totally
dependent on care (he is blind and desorientated at place and time,
his personality has changed; Mini Mental State Examination 13/30).
This story showed, how it is important to have a complete
understanding of the patients health from various medical
specialists at the same physical place and at the same time. The case
shows surprising differences of results of radiologic examination
of the same case.
Results and conclusions: Retrobulbar pseudotumor has been
caused by metallic forein body located subcutaneously. The retained
metal foreign particle under the skin of the face became active after
12 years of inactivity. It was found a small defect of a pupil. This
activation determined neurotoxic, cellular, immunological, humoral
effects of metallic foreign body.

The composition of the foreign metal object was investigated:
It was found that of it 95% was iron with small amounts of rare
metals usually found in steel alloy. Retained foreign body indicated
the local inflammation of maxillar sinus: alveolitis, sinusitis,
osteomielitis. KT demonstrated that a retrobulbar pseudotumor
can grow intracranially and relocate from one orbit to the other
one without damaging the chiasm. Pseudotumor changes corneal
curvature and the refraction of the eye; with becoming larger,
the eye is becoming more far-sighted, increasing astigmatism.
Treatment of patient with ampicillin decreased signs of bronchitis
and compression of optic nerve (it was observed partially eroded
optociliar shunts blood vessels). The optic nerves compression,
the brain and cranial nerves damages caused that the person has
become totally dependent: he became blind in both eyes, his hearing
and his sense of smell have been impaired, he has difficulties
walking, the scope of operating memory significantly narrowed,
he is disoriented in time and setting, failing to look after yourself
in daily activities, and he has personality changes. By removing
the metal particle the process of inflammation was reduced in
the face, retrobulbar pseudotumor has stopped progressing, the
levels of immonoglobulins G, E in blood decreased; the central
nervous system and the systemic transgression of connective
tissue remained.
So, it is essential to remove any foreign metal particles from
under the skin, regardless of their size. Physicians should be aware
of the hidden foreign bodies and their complications late reactions.
According to the location in the face, a relevant specialist has to
remove it: if close to the eye - an ophthalmologist, if on the cheek
- another specialist surgeon. Our clinical case shows, that negative
conclusions of radiologic examination can be unspecific and do not
mean, that tumor or foreign body are really absent.
During a complicated illness it is important to involve a team
of different medical specialists, working at the same physical place
and time and the multisided understanding of the patients health
problems. The case demonstrated the urgent need to improve
cooperation among specialists dealing with such a case, especially
by implementation of the MDST - approach and improving the
national referral system.
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