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Видна оштрина након хируршког лечења
аденома хипофизе
Десанка Грковић, Татјана Бедов
Клиника за очне болести, Клинички центар Војводине, Нови Сад, Србија
КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Притисак макроаденома хипофизе на очне живце или хијазму условљава поремећај функ
ције вида. Хируршка декомпресија спречава даље пропадање вида и омогућава његов опоравак.
Циљ рада Циљ рада је био да се утврди стање видне оштрине (ВО) после хируршке декомпресије
оптохијазмалне регије, као и утицај прогностичких фактора (трајање симптома, степен смањења
видне оштрине и величина тумора) на степен постоперационог опоравка ВО.
Методе рада Анализирано је 40 испитаника с макроад
 еномом хипофизе и позитивним офталмо
лошким налазом. Детаљан офталмолошки преглед обављен је пре операције, те десет дана, месец
дана и шест месеци после хируршког лечења. Метода t-тест парова коришћена је за утврђивање
разлике вредности обележја пре и после операције, док је за утврђивање утицаја прогностичких
фактора примењен χ2-тест независности.
Резултати Побољшање ВО после операције утврђено је код 68% испитиваних очију (53/78). Ста
тистички значајно побољшање ВО уочено је код 89,65% очију са претходно благим и средње те
шким степеном смањења ВО у односу на 22,60% очију са тешким степеном смањења ВО, као и код
испитаника с тумором пречника мањег од 2 cm, где је побољшање ВО утврђено код 91,66% очију,
у односу на 61,11% у групи испитаника с тумором већим од 4 cm у пречнику. Побољшање ВО је
утврђено код 65,38% очију при трајању симптома краћем од две године и 50% очију при трајању
симптома дужем од две године; ова разлика није била статистички значајна.
Закључак После операције код већине болесника ВО се побољшала. На степен опоравка ВО ути
цали су тежина нарушене функције вида пре хируршког лечења и величина тумора, али не и тра
јање симптома.
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Аденоми хипофизе су најчешћи узроци по
ремећаја функције хипофизе. Они доводе
до хипопит уитаризма због компресије на
жлездано ткив о и функционалне секције
сталка, а ако су секреторне природе, дово
де до ослобађања хормонски активних суп
станци с типичном ендокрином симптома
тологијом. Компресивни ефекти на околне
структ уре, међу којима су најчешћи поре
мећаји функције вида због притиска на оч
не живце или хијазму, чести су пратећи зна
ци обољења. Иако данашње неурорадиоло
шке методе и ендокринолошка испитивања
омогућују рано откривање и малих интра
селарних тумора, ипак су поремећаји ви
да узроковани пит уитарним макроа деномима чести.
Једна од примарних индикација за хи
руршко уклањање аденома хипофизе јесте
прогресивно оштећења функције вида. Циљ
хируршког лечења ових тумора је деком
пресија оптохијазмалног комплекса, чиме
се спречава даље пропадање вида и омогу
ћава његов опоравак, као и нормализовање
ендокриног стања болесника. Микрохирур
шки, транссфеноидални приступ омогућу
је лакши приступ селарној регији уз веома
малу стопу морбидитета и морталитета бо
лесника, а код већине оболелих обезбеђује

брз и задовољавајући опорав ак функције
чула вида.
Степен поб ољшања функције вида по
сле хируршке декомпресије оптохијазмал
не регије зависи и од тзв. прогнос тичких
фактора, као што су степен преоперационо
нарушене функције вида, трајање симпто
ма и величина тумора, који су испитивани
у нашем раду.
ЦИЉ РАДА
Циљ рада је био да се утврди стање видне
оштрине (ВО) после хируршке декомпре
сије оптохијазмалне регије, као и утицај
горепоменутих прогностичких фактора на
степен опоравка ВО после операције.
МЕТОДЕ РАДА
Основни скуп испит аника чинило је 160
особа с тумором у оптохијазмалној регији
који је дијагнос тиков ан компјутериз ов а
ном томографијом (CT) и/или магнетном
рез онанц иј ом (NMR) кој и су оперис ан и
током 2002. године на Инс тит ут у за неу
рохирургију Клиничког цент ра Србије у
Београду и на Клиници за неу рохирургију
Клиничког цент ра у Нов ом Сад у. CT или
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NMR снимком утврђене су тачна локализација и ве
личина тумора, а после операције патохистолошким
прегледом узорка утврђени су порекло и врста тумо
ра. Код 92 болесника уочен је екстраселарно проши
рен аденом хипофизе.
На основу анамнестичких података и неуроофтал
молошког прегледа издвојени су испит аници с по
ремећајем функције вида код којих је искључено по
стојање болести ока или очног живца. У групи од 92
испитаника са екстраселарно проширеним аденомом
хипофизе позитиван офталмолошки налаз имало је 40
болесника. Пацијенти с аденомом хипофизе код којих
су међу водећим симптомима забележени поремећаји
функције вида подвргнути су детаљном офталмоло
шком прегледу који је обу хвaтио: одређивање ВО, ис
питивање колорног вида, одређивање ширине видног
поља, испитив ање реакције зенице на светлост, ис
питивање функције окуломоторних нерава, мерење
протрузије очне јабучице и офталмоскопски преглед
очног дна. Преглед је вршен пре операције, те десет
дана (при отпус ту), месец дана и шест месеци после
хируршког лечења.

Методе статистичке обраде података
Када једно нумеричко обележје посматрамо у два раз
личита периода, потребно је испитати хипотезу да ли
се вредност обележја разликује у различитим времен
ским интервалима: на пример, пре операције и десет
дана након операције. За испитивање овакве зависно
сти коришћен је t-тест парова. Испитана је хипотеза да
је очекивана разлика вредности обележја пре и после
операције једнака нули. Уколико овим тестом дођемо
до закључка да треба одбацити нулт у хипотезу, утвр
ђујемо да постоји статистички значајна разлика између
вредности обележја у различитим периодима.
Методе непараметријске статистике немају за прет
пос тавк у облик дис трибуције парамет ара и могу се
изводити на скуповима различитих облика и малих
узорака. Када је бар једно обележје атрибутивно, при
испитивању повезаности обележја користи се тест сто
хастичке независности. Тако је за утврђивање утицаја
набројаних прогностичких фактора на постоперацио
ни резултат коришћен χ2-тест независности.
Статистичка обрада урађена је применом софтвер
ског пакета Statgraphics v. 3.0.

Одређивање видне оштрине
За одређивање ВО коришћене су Снеленове (Snellen)
таблице, као и децимални израз видне оштрине (V)
од 0,1 до 1,0. Испитивање је вршено са шест метара
удаљенос ти, у условима конс тантне осветљенос ти,
појединачно за свако око, а при пос тојању рефрак
ционе аномалије уз примену одговарајуће корекци
је. Уколико је виз ус био мањи од 0,1, коришћена је
метода CF – бројања прс тију (енгл. counter fingers) с
удаљенос ти од једног метра до пет метара и изразом
ВО од 1/60 до 5/60. ВО испод 1/60 означена је са HM
(енгл. hand motion) уколико је испит аник видео по
крете руке испред ока, са LP (енгл. light perception)
уколико је осећао светлост и имао исправну пројек
цију одакле светлост долази, а са NLP (енгл. no light
perception) уколико око није осећало светло, односно
уколико је било слепо.
Према утврђеној ВО, испитаници су сврстани у пет
категорија: без оштећења ВО (V=1,0); благи степен
оштећења ВО (V=0,9–0,5); средњи степен оштећења
ВО (V=0,4–0,1); тешко оштећење ВО (V=CF, HM, LP);
слепило (V=NLP).
Прогностички фактори
За испитивање утицаја степена оштећења ВО пре опе
рације испитаници су сврстани у једну од пет горепо
менутих група. Према периоду трајања симптома, по
дељени су у три групе: до шест месеци, од шест месеци
до 24 месеца и дуже од 24 месеца. На основу величине
тумора (пречника аденома), болесници су сврстани у
такође три групе: пречник до 20 mm, од 21 mm до 40
mm и већи од 40 mm.

РЕЗУЛТАТИ
Преоперациони налаз
Испитаници
Од 92 болесника са екстраселарном пропагацијом ма
кроаденома хипофизе 40 је имало позитиван офтал
молошки налаз (43,4%). У овој испитиваној групи био
је једнак број мушкараца и жена – по 20. Испитаници
су у просеку имали 52,2 године (распон: 20–77 година).
Највећи број болесника – 21 (52,5%) припадао је ста
росној групи од 41 године до 65 година, 11 болесника
(27,5%) било је старије од 65 година, а осам млађе од
40 година (20%).
Клиничка слика
У клиничкој слици 40 испитаника, поред поремећаја
функције вида, преовладавали су ендокрина дисфунк
ција и неуролошки испади. Знаци хипопит уитаризма
(слаб ост, малакс алост, губит ак на тежини и општа
апатија) установљени су код шест болесника (15%),
губитак потенције, аменореја и галактореја код осам
(20%), а акромегалија код пет (12,5%). Главобоља је би
ла изражена код 17 испитаника (42,5%), док су парезе
окуломоторних живаца, субјективно праћене дипло
пијом, биле изражене у знатно мањој мери код четири
болесника (10%).
Интервал од почетка симптома до постављања ди
јагнозе био је познат за 37 болесника, а кретао се од
једног месеца до пет година (просечно време 13,9 ме
сеци). Код 17 ових болесника дијагноза је постављена
www.srp-arh.rs
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у првих шест месеци од почетка симптома, код 13 у
интерв ал у од шест мес еци до две године, а код се
дам испит аника протекло је више од две године од
почетка симптома до пос тављања тачне дијагноз е
обољења.
Локализација, величина и тип аденома
Правац ширења макроа денома ван селе и величина
аденома (одр еђена њег овим најв ећим пречником)
утврђени су на основу NMR, односно CT снимака.
Код свих 40 испитаника постојало је супраселарно
ширење тумора, при чему је код три болесника дошло
до утискивања тумора у трећу мождану комору. Код
27 испитаника (67,5%) утврђена је и параселарна про
пагација тумора, а ширење до кавернозног синуса је
забележено код три болесника. У поглед у величине,
најчешће су дијагнос тиковани тумори пречника из
међу 20 mm и 40 mm (60%), утврђени код 24 испита
ника. Тумори пречника већег од 40 mm утврђени су
код десет болесника (25%), а пречника до 20 mm код
шест (15%).
Имунохис тохемијским методама утврђен је тип
аденома код 30 болесника. Преовладав али су несе
крет ујући, хромофобни аденоми код 17 испитаника
(56,67%); следе пролактиноми код осам (26,67%) и
аденоми с лучењем хормона раста код пет болесника
(16,66%).
Неуроофталмолошки преоперациони налаз
Међу неуроофталмолошким поремећајима најчешћи
су били испади у видном пољу и смањење ВО, затим
поремећај колорног вида, атрофија папиле очног жив
ца и релативни аферентни пупиларни дефект (РАПД),
док је окуломоторних пареза било у знатно мањој мери
(Табела 1).
Табела 1. Неуроофталмолошки налаз пре операције
Table 1. Preoperative neuroophthalmological status
Тип промене
Sign
Испади у видном пољу
Visual field defect
Смањење видне оштрине
Visual acuity loss
Смањење колорног вида
Colour vision deficit
Атрофија папиле очног живца
PNO atrophy
Релативни аферентни пупиларни
дефект
Relative afferent pupilary defect
Окуломоторне парезе
Oculomotor paresis
Едем папиле
Papiloedema
Проптоза
Proptosis
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Број болесника (%)
Number of patients (%)
38 (95)
38 (95)
37 (92.5)
29 (73)
18 (45)
4 (10)
0
0

Видна оштрина
ВО пре операције, посматрана у однос у на број очи
ју – укупно 80, била је нормална на 12 очију (15%),
благо и умерено смањена на 45 очију (56,25%), док је
тешко редукована ВО, која обу хвата бројање прстију
(CF), уочавање покрета руке (HM) и осећај светла (LP),
утврђена на укупно 21 оку (26,25%). Утврђена су и два
(2,5%) потпуно слепа ока, без осећаја светла (NLP).
У погледу броја болесника, нормална преоперацио
на ВО на оба ока утврђена је код два испитаника (5%),
смањење ВО на једном оку уочено је код осам боле
сника (20%), а на оба ока код прео с талих 30 (75%).
Тешко ред уковану ВО бар на једном оку у обе групе
испит аника имала је скоро половина оболелих (19;
47,50%).
Постоперациони налаз
Од 40 болесника детаљно испитаних пре хируршког
лечења, током првих неколико дана после операције
егзитирала је једна болесница (2,5%), стара 50 година,
с макроаденомом пречника 48 mm и продором тумора
у трећу мождану комору. Даље је клинички праћено
39 болесника.
Видна оштрина
Десет дана након хируршког лечења болесника нор
мална ВО је установљена код 33 ока (42,31%), благо
и средње смањена ВО код 29 очију (37,18%), тешко
ред укована код 13 очију (16,66%), док су без осећаја
светла била три ока (3,85%) (Графикон 1). У однос у
на налаз пре операције, ВО болесника после десет да
на од операције остала је непромењена код 35 очију
(45%), укључујући и 12 очију које су преоперационо
имале нормалну ВО (V=1,0). Побољшање ВО утврђе
но је код укупно 39 очију (50%). Побољшање до две
линије на оптотипу утврђено је код 18 очију (23,07%),
док је побољшање за више од две линије забележено
код 21 ока (26,92%). Погоршање је уочено код четири
ока (5,12%) (Графикон 2). У погледу броја болесника,
11 испитаника (28,2%) пос тигло је нормалну ВО на
оба ока, такође њих 11 (28,20%) имало је на једном
– бољем оку нормалн у ВО, 10 испит аника (25,65%)
имало је на једном – бољем оку ВО од 0,5 до 0,9, док
је визус на оба ока испод 0,5 забележен код седам бо
лесника (17,95%).
Применом t-теста, под хипотезом да се ВО испити
ваних очију не мења након десет дана од операције у
односу на вредности пре хируршког лечења, добијено
је да је t=5,39618 за вредност p=9,2×10-7. Како је p мање
од 0,01, то с поузданошћу од 99% можемо одбацити
хипотезу да не постоји статистички значајна разлика
између ВО пре операције и десет дана после ње, од
носно закључити да је ВО статистички значајно боља
десет дана након хируршког лечења.
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Пре операције / Before operation

Месец дана после операције / 1 month postoperatively

10 дана после операције / 10 days postoperatively

Шест месеци после операције / 6 months postoperatively

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Нормална
Normal

Благо оштећење
Mild damage

Умерено оштећење
Moderate damage

Тешко оштећење
Severe damage

Слепило
Blindness

Графикон 1. Видна оштрина у односу на број очију у различитим временским интервалима
Graph 1. Eyes and visual acuity at different time intervals

Непромењена / Unchanged

Побољшање веће од 2 линије / Improvement more than 2 lines

Побољшање до 2 линије / Improvement up to 2 lines

Погоршање / Worsening

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Пре оп. – 10 дана
Preoperative – 10 days

Пре оп. – месец дана
Preoperative – 1 month

Пре оп. – 6 месеци
Preoperative – 6 months

10 дана – месец дана
после оп.
10 days – 1 month
postoperative

Месец дана – 6 месеци
после оп.
1 month – 6 months
postoperative

Графикон 2. Промена видне оштрине очију у различитим временским интервалима
Graph 2. Eyes and visual acuity change at different time intervals

Месец дана након операције нормална ВО је утвр
ђена код 43 ока (55,13%), благо и умерено смањена ВО
код 21 ока (26,92%), тешко ред укована код 11 очију
(14,10%), док су без осећаја светла била три ока (3,85%)
(Графикон 1). У односу на налаз пре операције, ВО бо
лесника месец дана од операције остала је непромењена
код 28 очију (35,89%). Побољшање ВО утврђено је код
укупно 49 очију (62,83%), док је погоршање ВО забеле
жено на једном оку (1,28%). Побољшање до две линије

на оптотипу утврђено је код 18 очију (23,07%), док је
побољшање за више од две линије установљено код 29
очију (37,17%). Погоршање је уочено код три ока (3,84%)
(Графикон 2). У погледу броја болесника, 17 испитани
ка (43,59%) постигло је нормалну ВО на оба ока, девет
испитаника (23,07%) имало је на једном – бољем оку
нормалну ВО, шест болесника (15,39%) имало је на јед
ном – бољем оку ВО од 0,5 до 0,9, док је визус на оба
ока испод 0,5 забележен код седам испитаника (17,95%).
www.srp-arh.rs
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Применом t-теста, под хипотезом да се ВО испити
ваних очију не мења после месец дана од операције у
односу на вредности пре хируршког лечења, добијено
је да је t=7,29692 за вредност p=2,4×10-7. Како је p мање
од 0,01, то с поузданошћу од 99% можемо одбацити
хипотезу да не постоји статистички значајна разлика
између ВО пре операције и месец дана после ње, од
носно закључити да је ВО статистички значајно боља
месец дана након хируршког лечења.
Шест месеци након хируршког лечења болесника
нормална ВО је утврђена код 46 очију (59%), благо и
умерено смањена ВО код 20 очију (25,63%), тешко ре
дукована код девет очију (11,53%), док су без осећаја
светла била три ока (3,84%) (Графикон 1). У однос у на
налаз пре операције, видна оштрина болесника после
шест месеци од операције остала је непромењена код
23 ока (29,5%). Побољшање видне оштрине утврђено
је код 53 ока (67,95%), а погоршање код два (2,55%).
Поб ољшање до две линије на оптотипу утврђено је
код 18 очију (23,07%), док је побољшање за више од две
линије установљено код 35 очију (44,87%) (Графикон
2). У погледу броја болесника, 19 испитаника (48,72%)
постигло је нормалну ВО на оба ока, осам болесника
(20,51%) имало је на једном – бољем оку нормалну ВО,
седам болесника (17,95%) имало је на једном – бољем
оку ВО од 0,5 до 0,9, док је визус на оба ока испод 0,5
забележен код пет болесника (12,82%).
Применом t-теста, под хипотезом да се ВО испити
ваних очију не мења после шест месеци од операције у
односу на вредности пре хируршког лечења, добијено
је да је t=8,5169 за вредност p=5,3×10-7. Како је p мање
од 0,01, то с поузданошћу од 99% можемо одбацити
хипотезу да не постоји статистички значајна разлика
између ВО пре операције и шест месеци после ње, од
носно закључити да је ВО статистички значајно боља
шест месеци након хируршког лечења.
Побољшање ВО уопште за период надгледања од
шест месеци уочено је код 67,95% очију (53/78), с нај
израженијим променама – повећањем броја очију с
нормализованом ВО – од 15% пре операције до 59%
после шест месеци, те смањењем броја очију с тешко
ред уков аном ВО од 26,5% очиј у пре опер ац иј е до
11,5% шест месеци после ње. ВО је остала непромење
на код 29,5% очију, док је погоршање уочено код 2,55%
очију. Након шест месеци клиничког праћења, код 33
болесника (84,61%) уочено је побољшање ВО барем
на једном оку, код 18 испитаника (46,15%) постигнута
је нормална ВО на оба ока, док је код 15 испитаника
(38,46%) бар на једном оку постигнута ВО од 0,5 и ве
ћа. ВО је остала непромењена код шест испитаника
(15,38%).
Посматрано у целини за период надгледања од шест
месеци, може се констатовати да постоји значајно по
бољшање ВО и у однос у на број очију и у однос у на
број боелсника који су постигли нормалну ВО или бар
на једном оку ВО од 0,5 до 0,9, која омогућује обавља
ње већине свакодневних животних активнос ти које
су у вези с видом (чит ање, писање, рад на близину,
гледање телевизије и сл.).
doi: 10.2298/SARH1306296G

Утицај прогностичких фактора на исход
хируршког лечења
Степен смањења видне оштрине пре операције
Код 15% очију с нормалном ВО пре операције она је
остала непромењена и након шест месеци од хирур
шког лечења. Од 45 очију са благо и умерено смање
ном ВО (0,9–0,1) пре операције, код 89,65% је уочен
побољшан или непромењен налаз шест месеци после
хируршког лечења, у однос у на 57,14% очију са тешко
редукованом ВО пре операције. У укупном побољша
њу, које је уочено код 53 ока, очи са благо смањеном
ВО пре операције учествовале су са 49,06%, очи са уме
рено смањеном ВО са 28,30%, а очи са тешко редуко
ваном ВО са 22,64%.
Применом χ2-теста добијена је вредност χ2=14,78 за
p=0,0056. С обзиром на то да је p мање од 0,05, може се
закључити да степен смањења ВО пре операције има
статистички значајан утицај на постоперационо по
бољшање ВО.
Трајање симптома
У групи болесника код којих су симптоми трајали кра
ће од шест месеци уочено је укупно побољшање ВО
код 77,78% очију, с већим процентом побољшања ВО
за више од две линије на оптотипу (47,22%) у однос у
на побољшање до две линије (30,56%). У групи испи
таника код којих су симптоми трајали од шест месеци
до две године забележен је сличан налаз, с нешто ма
њим процентом укупног побољшања (65,38%). У гру
пи болесника код којих су симптоми трајали дуже од
две године утврђен је велики проценат непромењеног
налаза – на 43,75% очију, уз 50% очију побољшане ВО
након шест месеци клиничког праћења.
Применом χ2-теста добијена је вредност χ2=6,23 за
p=0,3982. С обзиром на то да је p веће од 0,05, сматра
мо да не постоји статистички значајан утицај трајања
симптома на пос топерационо побољшање ВО боле
сника с аденомом хипофизе.
Величина тумора
У групи испитаника код којих је дијагностикован аде
ном пречника до 20 mm после шест месеци клиничког
праћења утврђен је највећи број очију побољшане ВО
– 91,67% (11/12), а најмањи број очију непромењене
ВО – 8,33% (1/12). Код болесника с тумором величине
21–40 mm забележен је знатно већи број очију непро
мењеног налаз а – 35,42% (17/48) и мањи број очију
укупног побољшања ВО – 64,58% (31/48). У групи ис
питика с аденомом пречника већег од 40 mm укупно
побољшање ВО утврђено је код 61,11% очију (11/18);
непромењени налаз је заб ележен код 27,78% очију
(5/18), док је код 11,11% очију (2/18) уочено погоршање
ВО после шест месеци надгледања.
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Применом χ2-теста добијена је вредност χ2=9,34 за
p=0,0845. С обзиром на то да је p мање од 0,1, то с по
узданошћу од 90% можемо одбацити хипотезу да не
постоји статистички значајна разлика између ВО пре
операције и шест месеци после ње, односно сматра
мо да постоји статистички значајан утицај величине
аденома на постоперациони опоравак ВО очију боле
сника с овим тумором.
ДИСКУСИЈА
Тумори селарне, супраселарне и параселарне регије,
чија је учесталост, према подацима из литерат уре, и до
30% свих интракранијалних тумора, и данас су сложен
неу рохируршки проблем због свог блиског односа с
виталним структ урама ове регије – a. carotis interna и
њеним гранама, хиопталамусом, инфундибулумом и
хипофизом, с очним живцима и хијазмом, као и због
своје величине, васкуларизације и приањања за околне
структ уре [1-4].
Према налазима савремених аутора, смањење ВО
уочава се код 46–90% очију болесника с офталмоло
шким симптомима [5-9]. Овакве разлике условљене
су индивид уа лним анатомским односима хипофизе
и оптохијазмалног комплекса, величином и брзином
раста тумора, архитектоником селе турцике (sella tur
cica) и чврстином селарне дијафрагме, што све утиче
на начин и путеве ширења тумора, а тиме и на степен
захваћености централних и периферних влакана оч
ног живца или хијазме. У истраживањима која се баве
проучавањем стања ВО након хируршког уклањања
аденома хипофизе помиње се висок степен њеног по
стоперационог опоравка од 62% до 92% [9-18], са чим
је у складу и наш налаз (84,61%).
Многи аутори су уочили брзо побољшање ВО у пр
вих 10–14 дана од операције, уз даље спорије побољ
шавање током наредних месеци до годину дана, а у
ређим случајевима и касније [7, 9-12]. Сматра се да је
деблокада тзв. физичког блока спровођења импулса
дуж нервних влакана у основи ране, брзе фазе опо
равка функције чула вида, када се она битно попра
вља или враћа на нормалну у првих 10–14 дана после
хируршког лечења, или да је у питању брза ресорпци
ја локализованог едема на месту лезије после деком
пресије влакана која нис у неповратно оштећена [19,
20]. Спорији ток опоравка током наредних 3–6 месеци
објашњава се успостављањем нормалног аксоплазмат
ског транспорта дуж нервних влакана, као и процесом
њихове ремијелинизације [19].
Иако савремена ендокринолошка и неурорадиоло
шка испитивања омогућују рано откривање и малих ин
траселарних тумора, ипак се и данас намеће проблем
одложеног постављања дијагнозе питуитарних тумора.
Још су Вилсон (Wilson) и Фалконер (Falconer) [21] и
Елкингтон (Elkington) [22] 1968. године у својим радо
вима који говоре о општим симптомима и пратећим
поремећајима вида код болесника с аденомом хипофи
зе указали на дуг период који протиче од појаве првих

симптома до постављања дијагнозе ових тумора. Несе
креторни тумори праћени постепеним настанком хи
попитуитаризма дуго остају асимптоматски, тако да су
узнапредовали поремећаји функције вида често први
симптом обољења. Индивидуалне варијације положаја
хијазме и нагиба косе равни у којој лежи, условљавају
различит у дужину тзв. немог периода у расту аденома
хипофизе, потребног да изазове поремећај функци
је вида. Знаци ендокрине дисфункције, првенствено
поремећај функције гонада и акромегалија, лако су
препознатљиви, тако да се код секреторних аденома
поремећај функције вида раније открива. Постепено,
споро слабљење вида, главоб оља и неупадљиви ен
докрини поремећаји већину болесника доводе касно
лекару. О’Нил (O’Neill) и сарадници [23] наводе да до
40% болесника не препознаје почетне симптоме боле
сти упркос објективно утврђеном смањењу ВО, видног
поља и колорног вида.
У последње време уводе се нови критеријуми за
рано откривање темпоралне хемианопсије у асимп
томатским аденомима хипофизе, утврђивањем сма
њене осетљивости ретине у темпоралним половинама
видног поља у однос у на назалне, аутоматизованом
периметријом и мерењем дебљине слоја нервних вла
кана окуларном кохерентном томографијом у делови
ма ретине који одговарају темпоралним половинама
видног поља, као и мерењем дебљине слоја централних
– папиломакуларних влакана [24, 25].
Резултатима нашег истраживања није утврђена ста
тистички заначајна разлика у побољшању ВО код ис
питаника код којих су симптоми различито трајали,
што потврђују и налази других аутора [9, 10, 12]. По
стоје, пак, и опречни ставови [15, 17]. Влада мишљење
да трајање симптома индиректно утиче на пос топе
рациони исход ВО тако што делује првенствено и ди
ректно на тежину преоперационог оштећења функције
вида [9, 12].
Време протекло од првих симптома до постављања
дијагнозе такође утиче на величину тумора, а тиме и
на могућност и сложеност његовог безбедног хирур
шког уклањања. Дужина компресије очног живца и
хијазме, односно трајање њихове исхемије, друга је
значајна ствар на коју такође директно утиче поме
нуто време.
Према рез улт атима нашег ист ражив ања, степен
смањења ВО пре операције има статистички значајан,
обрнуто пропорционалан утицај на постоперациони
налаз ВО. Значајан утицај овог параметра истичу и
други аутори који сматрају да је он један од доминант
них фактора који условљавају побољшање функције
вида после хируршког лечења [10, 11, 26, 27]. Боле
сници с мањим степеном губитка вида пре операције
показују интраоперационо мању захваћеност очног
живца и хијазме патолошким процесом, што им омо
гућује бољи пос топерациони опоравак [10]. Пос тоје
и другачија мишљења, с потврдом да чак и потпуно
слепе очи пре операције могу постићи задовољавајућу
ВО после ње ако је слепило трајало краће од 12 недеља
или је тумор меке конзистенције [9, 12, 15].
www.srp-arh.rs
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У новијим истраживањима помињу се мање прео
перационо оштећење и бољи постоперациони опора
вак болесника с мањим аденомом хипофизе [16, 17,
27]. Статис тички значајно побољшање ВО уочено је
и код наших испитаника с тумором хипофизе мањим
од 40 mm у пречнику, с тим да су најбољи налази забе
лежени у групи болесника с тумором пречника до 20
mm. Поједини аутори нис у запазили значајан утицај
величине тумора на опоравак ВО после хируршког
лечења [7, 9].
Они наглашавају да може постојати велика дискре
панција између величине тумора и оштећења функ
ције вида пре операције, јер у случају меких тумора
који споро расту хијазма може бити потиснута и де
формисана, али без оштећења видног поља или ВО.
Такође сматрају да немерљиви параметри, као што су
позиција хијазме, позиција тумора у однос у на хија
зму, конфигурација селе, чврстина дијафрагме селе и
конзистенција тумора, имају већи утицај на преопера
циони губитак и постоперациони опоравак функције
вида од саме величине тумора.
ЗАКЉУЧАК
Најчешћи тумори оптохијазмалне регије су адено
ми хипофизе (57,5%). Поремећаји функције вида су
типични знаци експанзивних процеса у овој регији.
Прогресивно слабљење ВО је, после испада у видном
пољу, други по учесталости знак поремећаја функције
вида у случају аденома хипофизе и јавља се код 93,33%
болесника.
Поб ољшање ВО после опер ације бележи се код
84,61% болесника. Најв ећи степен поб ољшања ВО
(50% очију) утврђен је након првих десет дана од опе
рације. На степен опоравка ВО значајно утичу тежина

оштећења функције вида пре хируршког лечења, вре
ме протекло од првих симптома до пос тављања ди
јагнозе и величина тумора. Боља постоперациона ВО
бележи се код болесника с мањим оштећењем функ
ције вида пре операције. Побољшање ВО је израже
није уколико је време протекло од првих симптома
до постављања дијагнозе краће од две године, а тумор
пречника до 20 mm.
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Outcome of Visual Acuity after Surgical Removal of Pituitary Adenomas
Desanka Grković, Tatjana Bedov
Eye Clinic, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
SUMMARY
Introduction Pituitary adenomas with suprasellar extension
may produce anterior visual pathway compression, resulting
in characteristic visual deficit. Surgical decompression of these
structures prevents further visual deterioration and its postop
erative recovery.
Objective The aim of this study was to investigate pre- and
postoperative visual acuity (VA) in patients with pituitary ad
enomas, and to detect the influence of prognostic factors, such
as symptoms duration, degree of visual acuity reduction and
tumor size in the assessment of the prognosis of postoperative
visual function.
Methods We analyzed 40 consecutive patients who fulfilled
three criteria: evidence of preoperative visual dysfunction,
transsphenoidal or transfrontal tumor resection and hystologi
cally verified pituitary adenoma. A visual examination was per
formed under standard conditions, pre and postoperatively (10
days, one month and six months after surgery). A paired t-test
was used to assess the differences of pre- and postoperative

Примљен • Received: 12/05/2011

characteristics values, and the Chi-square test of independence
in the assessment of the influence of prognostic factors.
Results Postoperative improvement of VA was seen in 84.61%
patients (68% eyes). Eyes with preoperative mild and moderate
degree of VA reduction showed improvement in 89.65% eyes in
contrast to 22.60% eyes with preoperative severe reduction of VA,
which was all statistically significant. Eyes in patients with tumor
smaller than 20 mm had improvement of VA in 91.66% eyes, while
eyes with tumor larger than 40 mm had improvement of VA in
61.11% eyes, which was statistically significant. When symptoms
duration was below two years the improvement of VA was de
tected in 65.38% eyes as related to 50% eyes with symptoms dura
tion exceeding two years, which was not statistically significant.
Conclusion Pituitary adenomas commonly cause visual impair
ment. Postoperatively the majority of patients show a distinct
improvement of visual acuity. The degree of preoperative visual
loss and tumor size influence the final visual outcome, and not
the duration of symptoms.
Keywords: pituitary adenoma; visual acuity; predictive factors
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