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ВСТУП – Оклюзія центральної артерії сітківки (ОЦАС) та оклюзія гілки артерії 

сітківки (ОГАС) супроводжуються гострою, безболісною втратою монокулярного 

зору. Ці порушення розглядаються як форма інсульту з аналогічним клінічним 

підходом та веденням; клініцист намагається лікувати гострий період хвороби, 

знаходити джерело оклюзії судин та запобігати подальшому розвитку судинних 

захворювань. 

Тут розглядаються питання, пов'язані з оклюзією центральної артерії та гілки 

артерії сітківки. Інші окулярні ішемічні синдроми обговорюються окремо. 

СУДИННА АНАТОМІЯ – кров, що протікає до сітківки, проходить через 

кровоносні судини, які зазнають впливу різних середовищ та зовнішнього тиску [1]. 

Центральна артерія сітківки відходить з очної артерії, яка зі свого боку є гілкою 

внутрішньої сонної артерії. Очна артерія відходить від внутрішньочерепного відділу 

сонної артерії під гострим кутом, після чого вона проходить короткий 

внутрішньочерепний проміжок перед входом в орбіту, зазвичай разом із зоровим 

нервом. Після входу в орбіту центральна артерія сітківки залишає очну артерію та 

проникає в простір спинномозкової рідини, а потім проходить в межах зорового 

нерва, після чого вона надходить в око, де піддається внутрішньоочному тиску. 

Центральна артерія сітківки кровопостачає внутрішню сітківку й поверхню 

зорового нерва. У близько 15 % людей їй допомагає гілка циліарного кровообігу, 

циліоретинальна артерія, яка може кровопостачати частину сітківки, включаючи 
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макулу. Це дозволяє зберігати зір у деяких пацієнтів з оклюзією центральної артерії 

сітківки. 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ – Оклюзія центральної артерії сітківки (ОЦАС) – це рідкісне 

захворювання з частотою від 1 до 10 на 100000 [3, 4]. Симптоматична оклюзія гілки 

артерії сітківки (ОГАС) спостерігаються  рідше. 

Демографічні особливості пацієнтів з ОЦАС і ОГАС є подібними до тих, що 

спостерігаються при інших судинних захворюваннях. Середній вік пацієнтів 

становить 60–65 років [5, 6]. Більше 90 % пацієнтів з ОЦАС і ОГАС віком більше 40 

років, хоча траплялися випадки і в 12 років [5, 7, 8]. Чоловіки частіше страждають від 

жінок. Гіпертонія, куріння та діабет частіше зустрічаються у пацієнтів із оклюзією 

артерій сітківки порівняно з контрольною групою [9, 10]. Пацієнти з ОЦАС часто 

мають раніше не діагностований судинний фактор ризику (наприклад, гіперліпідемія, 

гіпертонія) [11]. 

ЕТІОЛОГІЯ – Оклюзії центральної артерії сітківки й гілки артерії сітківки мають 

подібний перелік потенційних етіологічних чинників. Кількість випадків, яку 

намагаються проаналізувати, щоб визначити розподіл етіологічних факторів, мала та 

/ або включає гетерогенну суміш амаврозу та асимптомного емболу сітківки на 

додаток до ОЦАС і ОГАС. Крім того, діагностичні оцінки не є стандартизованими та 

відрізняються між дослідженнями. 

На розподіл етіологічних чинників також впливає вік хворого. Атеросклероз сонної 

артерії є найпоширенішою етіологією для оклюзій артерій сітківки, але це відносно 

незвично у пацієнтів віком до 40 років, у яких кардіогенна емболія є найбільш 

ймовірною етіологією [12, 13]. У пацієнтів старше 70 років гігантсько-клітинний 

артеріїт спостерігається частіше, ніж у молодих пацієнтів. Етнічність також може 

впливати. Наприклад, оклюзії сонної артерії найбільш поширені серед кавказців. 

Визначення основного етіологічного чинника важливе для запобігання 

рецидивуючих ОЦАС і ОГАС та інших судинних ускладнень. 

Атеросклероз сонних артерій – атеросклеротична хвороба іпсилатеральної сонної 

артерії є найпоширенішою причиною оклюзії артерій сітківки. Зазначена 

поширеність серйозної хвороби сонних артерій у пацієнтів з ОЦАС і ОГАС становить 

здебільшого від 10 до 30 %, але повідомлялося, що й до 70 %. 



Діагностика захворювань сонних артерій при виявленні оклюзії артерії сітківки 

важлива через ризик майбутнього інсульту та інших судинних порушень. Порівняно 

з мозковою ішемією, ішемія сітківки, як повідомляється, рідше виникає при 

каротидному захворюванні (стеноз > 70%) [24]. Однак ці випадки також зазвичай 

включають транзиторну монокулярну втрату зору та / або безсимптомну емболію 

судин сітківки, що, як очікується, матиме більш доброякісний прогноз, ніж ОЦАС і 

ОГАС. У одному з повідомлень три з семи пацієнтів з ОЦАС та розвиненим 

каротидним захворюванням мали наступний інсульт протягом 4,5 років 

спостереження [20]. Це свідчить про те, що ОЦАС може бути схожою на інфаркт 

мозку в передбаченні майбутнього ризику інсульту при встановленні повноцінного 

каротидного стенозу. 

Каротидна ендартеректомія, ймовірно, значно знизить ризик майбутнього інсульту 

у пацієнтів із оклюзією артерій сітківки та повноцінним каротидним стенозом, хоча 

ця підгрупа не була спеціально вивчена [24]. 

Кардіогенна емболія – Кардіогенна емболія (таблиця 1) є другою причиною  після 

захворювань сонної артерії при оклюзії артерій сітківки. У деяких дослідженнях це 

зустрічається у 48 відсотків пацієнтів (від 2 до 48) [10, 15, 23]. На поширеність 

основного кардіального джерела впливає кілька чинників: 

– Кардіогенна емболія найчастіше лежить в основі оклюзії артерій сітківки у 

молодих пацієнтів (<40 років), у яких це виявлене походження може призвести до 

половини випадків.  

– Імовірність виникнення кардіального джерела при оклюзії артерій сітківки 

значно збільшується, якщо є супровідна історія хвороби, наприклад, фібриляція 

передсердь, інфекційний ендокардит, ревматична хвороба серця, серцеві клапанні 

захворювання, інфаркт міокарда, вроджена хвороба серця, внутрішньовенне 

вживання препаратів, пухлина серця  або серцевий шум. 

– Візуалізація ретинальної емболії при офтальмоскопічному обстеженні очного дна 

не частіша серед пацієнтів з кардіогенною емболією порівняно з пацієнтами з 

альтернативною емболією або невідомої  етіології. 

Незважаючи на те, що ідентифікація кардіогенного джерела емболії часто 

вважається малоймовірною, все ж є важливою, оскільки постійна антикоагулянтна 



терапія може бути рекомендована для запобігання більш серйозних ускладнень. 

Детальний огляд кардіогенних джерел цереброваскулярної емболії представлений в 

інших місцях. 

Малі захворювання артерій –  На додаток до дистального емболу, локальна 

атерома в межах центральної артерії сітківки на рівні решітчастої пластини 

(laminacribrosa) може викликати артеріальну оклюзію [29]. Малі захворювання 

артерій часто є можливою етіологією у літніх пацієнтів з цукровим діабетом та / або 

гіпертензією та без наявних інших причин оклюзії артерії сітківки. 

Інші судинні захворювання – На додаток до атеросклерозу сонних артерій, інші 

судинні захворювання, що втягують сонні артерії, очну або артерії сітківки, можуть 

призвести до симптоматичної оклюзії артерій сітківки. До них відносяться: 

– Розсічення сонних артерій 

– Фіброзно-м'язова дисплазія 

– Радіаційне пошкодження сонних або ретинальних артерій 

– Захворювання «Moyamoya» 

– Хвороба Фабрі 

Оклюзія артерії сітківки також може спричинюватися вазоспазмом та мігренню, 

але це виняткові діагнози. 

Гематологічне захворювання – Низка гематологічних станів пов'язана з оклюзією 

артерій сітківки: 

– Серпоподібно-клітинна хвороба може викликати артеріальну оклюзію або стеноз 

[37]. 

– Гіперкоагулянтні стани, пов'язані з оклюзією артерії сітківки, включають 

антифосфоліпідний синдром [38], мутацію фактора V Лейдена [39–41], дефіцит 

протеїну S [42, 43], а також дефіцит білка С [44]. 

– Лейкемія та лімфома також пов'язані з оклюзією артерії сітківки або через 

гіперкоагулопатію або синдром гіперв’язкості. 

Запальні захворювання – Різні аутоімунні захворювання можуть викликати 

васкуліт, що може призвести до оклюзії артерій сітківки. Втрата зору відбувається так 

само, як при інших етіологіях; однак емболія сітківки не спостерігається при 

обстеженні очного дна цих пацієнтів. 



– Гіганто-клітинний артеріїт (ГКА) – близько 2 % пацієнтів похилого віку з 

оклюзією центральної артерії сітківки мають гіганто-клітинний артеріїт. Втрата зору 

при ГКА, зазвичай, зумовлена ішемічною оптичною нейропатією; проте, у 10 % 

пацієнтів, причиною втрати зору при ГКА, є оклюзія ЦАС [15, 47, 48]. Незважаючи 

на незвичайну причину ОЦАС, важливо діагностувати ГКА через його наслідки для 

прогнозу та лікування. ГКА слід ретельно розглядати як потенційну причину ОЦАС 

у будь-якого пацієнта віком старше 50 років, у якого не має видимих емболій сітківки. 

– Синдром Сузака – це рідкісний васкуліт, що характеризується втратою зору через 

оклюзію гілки артерії сітківки та супроводжується сенсоневральною втратою слуху 

та підгострою енцефалопатією. 

– Інші – системний червоний вовчак, вузликовий поліартеріїт та гранулематоз 

Вегенера – це інші порушення, пов'язані з оклюзією артерій сітківки [22, 49–52]. У 

таких пацієнтів оклюзія артерій сітківки, зазвичай, виникає при встановленні діагнозу 

основного аутоімунного захворювання. 

Рідкісні причини: 

● Інфекція може спричинити вторинний васкуліт очної та / або артерії сітківки. 

Патогенами можуть бути грибки, зокрема мукормікоз, віруси (хвороба котячих  

подряпин, вітряна віспа) та токсоплазмоз. 

● ОЦАС може ускладнювати очні операції, а також очні або ретробульбарні ін'єкції 

стероїдів та інших препаратів, імовірно, через пряме пошкодження центральної 

артерії сітківки [57]. 

● Церебральна ангіографія та каротидна ендартеректомія можуть призвести до 

тромбоемболії та оклюзії  артерій сітківки. 

● Встановлено, що у двох випадках під час хірургічної операції на спині виникала 

ОЦАС, внаслідок тиску, який чинив на око підголовник.  

●У одного пацієнта розвинулася OЦАС після вітректомії з тампонадою 

внутрішньоочним газом та наступним висотним перельотом. 

● Інші рідкісні причини OЦАС включають випадкове введення тальку або іншого 

емболічного матеріалу [58, 67], жирової емболії [68] та емболії амніотичної рідини 

[69]. 
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● Також описані клінічні випадки ОЦАС після інтравітреальних ін'єкцій анти- 

VEGF препаратами (ранібізумаб та бевацизумаб) при віковій макулярній дегенерації. 

• Також описані випадки ОЦАС після хірургічнх маніпуляцій на шиї. 

ГОСТРІ КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ – Оклюзія центральної артерії сітківки – 

у більшості хворих з оклюзією центральної артерії сітківки (OЦАС) розвивається 

гостра і глибока втрата зору в одному оці, що є, зазвичай, безболісною. Інколи OЦАС 

передує тимчасова монокулярна сліпота або наявний коливальний перебіг [73]. Рідко 

оклюзії передують відчуття спалахів світла, блискавок. OЦАС майже ніколи не 

зустрічається в обох очах одночасно, але може відбуватися послідовно [15]. 

Втрата зору є серйозною, зазвичай залишається невеликий темпоральний острівок 

зору. Найчастіше уражені пацієнти можуть бачити лише рух руки і рідко можуть 

рахувати пальці. Попри це, гострота зору може бути нормальною приблизно у 15 % 

пацієнтів, які мають циліоретинальну артерію, що живить макулярну область. Ці 

пацієнти мають центральну зону залишкового поля зору, зазвичай, близько 5º у 

вертикальному вимірі та до 15º в горизонтальному розмірі. У одному дослідженні із 

107 ОЦАС, 28 (26 %) показали певний ступінь збереження макули завдяки 

ціліоретинальним артеріям [74]. Проте, лише у 17 осіб була збережена макула і, 

звичайно, гострота  зору. 

Повний або відносний аферентний пупілярний дефект настає незалежно від 

наявності збереження макули. 

При офтальмоскопічному обстеженні ішемічне відбілювання сітківки 

спостерігається відразу після оклюзії центральної артерії сітківки. У макулі 

з'являється пляма у вигляді «вишневої кісточки», у цій ділянці сітківка тонша, і 

пігментний епітелій сітківки та судини хоріоідеї проявляються легше, оскільки 

ішемічна сітківка стає менш напівпрозорою (малюнок 1). У пацієнтів, які мають 

збережену макулу, офтальмоскопія очного дна показує ішемічне відбілювання 

сітківки, чітко оточене зоною збереженої ціліоретинальної циркуляції (малюнок 2). 

Емболію сітківки можна побачити на очному дні у 11–40 % пацієнтів з OЦАС [16, 21, 

75, 76]. Емболічний матеріал може проявлятися як яскрава, блискуча бляшка 

холестерину (малюнок 3); сірі / білі стовпчики тромбоцитів (малюнок 4); або у вигляді 

яскравих білих кальцієвих фрагментів. Видимі емболії сітківки не є частішими у 



пацієнтів з виявленим емболічним джерелом у серці або в іпсилатеральній сонній 

артерії порівняно з тими, що мають іншу або невідому етіологію [16]. 

У гострій фазі кров'яний стовпчик у обох артеріях та венах може стати 

сегментованим з відокремленням сироватки від склеєних червоних тілець, що 

призводить до появи «коробки» кров'яних стовпчиків.  

Оклюзія гілки артерії сітківки – Пацієнти з ОГАС, переважно, скаржаться на 

монокулярні втрати зору, які можуть бути обмежені лише частиною поля зору. В 

презентаціях менше половини пацієнтів з ОГАС мають порушення гостроти зору [5]. 

Швидка офтальмоскопія очного дна при ОГАС демонструє секторальну картину 

мутності сітківки. Емболія сітківки частіше спостерігається, ніж у ОЦАС, що 

становить 2/3 пацієнтів [21, 25, 76, 77]. 

Пов'язані симптоми – пов'язані клінічні дані, якщо вони є, можуть вказувати 

причину. Симптоми та ознаки судинної та гематологічної хвороби є специфічними. 

Як приклади, контралатеральний сенсорний або руховий симптоми свідчать про 

хворобу сонних артерій, головний біль може свідчити про гігантський клітинний 

артеріїт у літньої людини, а біль у шиї при недавній шийній травмі може свідчити про 

розрив сонних артерій. 

Оптична когерентна томографія – Оптична когерентна томографія (ОКТ) не є, 

зазвичай, доступною. Серія знімків ОКТ показує потовщення ішемічних ділянок 

внутрішньої сітківки одразу після оклюзії центральної або гілки артерії сітківки, з 

подальшим стоншенням, яке з’являється через кілька тижнів [78–80]. Зовнішні шари 

сітківки не пошкодженні. 

ДІАГНОСТИКА – Діагностіка оклюзії артерії сітківки рідко вимагає 

підтверджувальних досліджень, хоча флюоресцентна ангіографія може бути 

корисною в нестандартних випадках, наприклад, коли гострий прояв ішемічного 

побіління сітківки або зменшення кровотоку чітко відсутні. У гострій фазі 

флюоресцентна ангіографія показує сповільнене або відсутнє наповнення 

центральної артерії сітківки при нормальному заповненні хоріоідеї. Якщо також є 

порушення в хоріоідеї, слід подумати про гігантський клітинний артеріїт (ГКА), 

особливо у літнього пацієнта [81]. 



Швидкість  осідання еритроцитів (ШОЕ) та сироватковий С-реактивний білок 

повинні визначатися у всіх осіб старше 50 років з оклюзією центральної артерії 

сітківки (OЦАС) та відсутністю видимих емболій сітківки для виключення ГКА. 

Незважаючи на те, що ГКА є відносно рідкісним з цими параметрами, гостра терапія 

кортикостероїдами покращує візуальні результати (див. «Запальне захворювання» 

вище). Якщо ШОЕ або сироватковий С-реактивний білок підвищений, або якщо 

клінічні параметри дуже сумнівні, діагноз пацієнта повинен розцінюватися як ГКА та 

можливе лікування високими дозами кортикостероїдів (див. «Клінічні прояви 

гіганто-клітинного артеріїту» та «Лікування гіганто-клітинного артеріїту»). 

Інші діагностичні тести у пацієнтів з оклюзією артерії сітківки зосереджені на 

визначенні етіології, що лежить в основі цього захворювання. Вони, переважно, не 

потрібні при веденні гострого періоду захворювання  (див. «Діагностика етіології» 

нижче). 

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ – Здебільшого при оклюзії центральної артерії сітківки 

(OЦАС), очевидно, нормальна перфузія відновлюється протягом декількох годин або 

днів, а кровообіг може виявитися нормальним при офтальмоскопії або 

флюоресцентній ангіографії. 

Ішемічне побіління сітківки може тривати доти, поки сітківка не повернеться до 

нормального вигляду. Якщо супутньо втягнена хоріоїдна циркуляція, то пігментні 

зміни під сітківкою можуть розвинутися через багато тижнів або місяців. З плином 

часу зоровий нерв блідне через втрату нормального напівпрозорого вигляду пучків 

аксона, які замінюються більш рефлективною гліальною тканиною. Шар нервових 

волокон сітківки поступово стоншується. Кровоносні судини сітківки можуть 

залишатися звуженими або повернутися до нормального розміру. 

Прогноз залежить від місця оклюзії артерії сітківки. Більшість пацієнтів (80 %) з 

OГАС відновлюють нормальний зір [5], тоді як спонтанне клінічне поліпшення від 

OЦАС зустрічається рідко. В експериментальних дослідженнях, сітківка може 

вижити протягом 90–100 хвилин після перев'язки центральної артерії сітківки [82–

84]. 

Гострота зору на початку захворювання, зазвичай, відповідає фінальній гостроті 

зору у пацієнтів з OЦАС. Хоча є повідомлення про пацієнтів, у яких відновився зір 



через декілька днів після очевидної OЦАС [85], у більшості пацієнтів з важкою 

стадією захворювання залишається лише темпоральний острівок зору, що дозволяє 

бачити рух руки або рахувати пальці [86]. У одному дослідженні з 34 послідовних 

випадків OЦАС лише 35 % пацієнтів були з гостротою зору кращою, ніж 20/100 [87]. 

В іншому дослідженні з 73 випадків ОЦАС, лише чотири ока відновили гостроту зору 

кращу, ніж рахунок пальців [74]. 

ГОСТРЕ ЛІКУВАННЯ – Оклюзія центральної артерії сітківки (OЦАС) – це 

невідкладний стан в офтальмології. Перед будь-яким іншим дослідженням, спроби 

відновити зір в ураженому оці повинні бути зроблені або принаймні розглянуті. 

Дослідження на тваринах показують, що відновлення кровотоку протягом 90–100 

хвилин не призводить до пошкодження сітківки, тоді як оклюзії, що зберігаються 

протягом більше 240 хвилин, створюють масивний незворотний ефект [82–84]. 

На жаль, немає клінічних досліджень для визначення ефективності лікування. 

Деякі пацієнти одужують спонтанно, і, мабуть, успішні маневри для відновлення зору 

можуть відображати це явище [87]. В огляді 2009 року прийшли до висновку, що 

серед пацієнтів з неартретичною OЦАС не було достатніх доказів для того, щоб 

вирішити, чи будь-які втручання, що використовуються при лікуванні OЦАС, 

призводять до будь-якого корисного або шкідливого впливу на результати гостроти 

зору [88]. Ретроспективний аналіз пацієнтів з OЦАС у 2010 році показав, що не було 

різниці в клінічних результатах між стандартним лікуванням (парацентез, окулярний 

масаж, інтраокулярні гіпотензивні препарати), порівняно зі спостереженнями [89]. 

Проте, враховуючи поганий прогноз відновлення зору після OЦАС, деякі спроби 

лікування, переважно, приймаються, якщо пацієнт поступає рано, протягом перших 

24 годин. 

Враховуючи менш важкий прогноз, гострі процедури з невизначеною 

ефективністю, зазвичай, не передбачені при оклюзії гілки артерії сітківки (OГАС). 

Клінічні зусилля, натомість, спрямовані на визначення основної етіології та 

запобігання майбутніх судинних подій (див. «Довгостроковий прогноз та 

управління» нижче). 

Важливим винятком є застосування кортикостероїдів у рідкісних пацієнтів з 

OЦАС, вторинною до гігантського клітинного артеріїту [90]. У цих пацієнтів швидке 



введення кортикостероїдів покращує прогноз для зору як на ураженому, так і на 

неураженому оці (див. «Лікування гігантського клітинного артеріїту»). 

Методи реваскуляризації. Хоча інтраартеріальна тромболітична терапія 

найчастіше використовується для лікування OЦАС [91–94], очікується більше 

клінічних досліджень, щоб визначити, чи слід рекомендувати 

внутрішньоартеріальний тромболізис для лікування OЦАС [88, 95, 96]. 

Ретроспективний метааналіз, нерандомізовані дослідження, опубліковані в 2000 році, 

показали потенційну користь цього лікування порівняно з природним перебігом 

захворювання, при цьому 15 % пацієнтів досягнули нормального зору, а 27 % 

відновили гостроту зору до 20/40 або краще [94]. Хоча серйозні ускладнення 

викликають занепокоєння з приводу цього лікування, лише у 6 з 100 розглянутих 

випадків були ускладнення, але нестійкі. Подальші дослідження значною мірою 

віддзеркалили цей досвід [97–100]. Проте в рандомізованому контрольованому 

дослідженні порівнювали внутрішньоартеріальний тромболізис з рекомбінантним 

тканинним активатором плазміногену та консервативну терапію у 84 пацієнтів з 

OЦАС протягом 20 годин (в середньому 12 годин) від початку виникнення симптомів 

і не виявили різниці у результатах гостроти зору між цими двома групами [101]. 

Внутрішньомозкові кровотечі траплялись у двох пацієнтів із лікуванням. Тривалий 

час до лікування в цьому дослідженні, можливо, вплинув на висновки. 

Існує мало інформації про використання системного введення тромболітичної 

терапії при OЦАС. Локальне (внутрішньоартеріальне) введення має перевагу: 

подавати тромболітичний агент у безпосередній близькості до оклюзії та дозволити 

титрувати дозу для досягнення реваскуляризації, оптимізуючи ефективність та 

мінімізуючи ускладнення. На сьогодні  ризики, пов'язані з системним тромболізисом 

(внутрішньомозкові та системні кровотечі), вважаються несприятливими порівняно з 

потенційною вигодою при OЦАС. Ще триває ІІ фаза досліджень внутрішньовенного 

введення тканинного активатора плазміногену при ОЦАС [102]. 

Хірургічні методи реваскуляризації також досліджуються [103]. У двох випадках 

пацієнтам з OЦАС провели центральну ретинальну артеріотомію із зондом під час 

вітреоретинальної хірургії або лазерної терапії, руйнуючи обструкцію й отримуючи 

хороші результати гостроти зору [104–106]. 



Консервативна терапія 

Масаж очного яблука, за допомогою якого чиниться переривчастий тиск на око. 

Водний відтік збільшується при тиску, і перфузія сітківки повинна поліпшуватися, 

коли зменшується внутрішньоочний тиск [107]. Ці маневри можуть також витіснити 

емболію. 

Парацентез передньої камери, використовуючи ніж Грефе або шприц, викликає 

різке падіння внутрішньоочного тиску [86, 108]. Це може призвести до витіснення 

емболії та / або збільшення очної перфузії. 

Зменшення внутрішньоочного тиску може також відбуватися за допомогою 

внутрішньовенного введення ацетазоламіду, манітолу або місцевого застосування 

крапель, що знижують тиск. 

Вазодилататорні препарати, які використовуються для поліпшення очного 

кровотоку, включають пентоксифілін, нітрогліцерин та ізосорбід динітрат [3, 109, 

110]. 

Суміш 95 % кисню та 5 % двоокису вуглецю (карбогену) може використовуватися 

у спробі індукувати вазодилатацію та поліпшити оксигенацію. Проте її важко 

отримати в більшості лікарень терміново, і опубліковані повідомлення не доказують 

її ефективність [87, 108]. 

Гіпербарична оксигенотерапія для підтримання оксигенації сітківки, що очікує 

реперфузії, була використана для збереження зору зі змішаними результами у 

невеликій групі пацієнтів [111–114].                                                                       У осіб, 

які не є кандидатами на внутрішньоартеріальний тромболізис та мають OЦАС менш 

ніж 24 години, зазвичай, виконується парацентез передньої камери. 

ПІЗНІ ОЧНІ УСКЛАДНЕННЯ – Неоваскулярна відповідь може виникати у 

пацієнтів з оклюзією центральної артерії сітківки (OЦАС), коли достатня кількість 

сітківки страждає від гіпоксії. Неоваскуляризація, зазвичай, стає очевидною через 

два-три місяці [82,  115, 116]. Вона може втягувати сітківку, а ще гірше – райдужну 

оболонку та кут передньої камери [117]. 

Наступні ускладнення включають інтравітреальні крововиливи та неоваскулярну 

глаукому. Інтравітреальні крововиливи нечасті, зустрічаються менш ніж у 2 % 

пацієнтів. Повідомлялося, що неоваскулярна глаукома зустрічається у 18 % випадків 



і може бути важкою та резистентною до лікування [10, 115, 118, 119]. Енуклеація 

може знадобитися, якщо глаукома викликає нестерпний біль (див. «Відкритокутова 

глаукома: епідеміологія, клінічна картина та діагностика»). 

Довготривалий прогноз та лікування. У попередніх дослідженнях повідомляють, 

що пацієнти із оклюзією артерій сітківки, зокрема OЦАС, піддаються ризику 

розвитку серцево-судинних, а також цереброваскулярних захворювань і мають 

скорочену тривалість життя [15, 75, 120, 121]. Ризики та модифікація ризиків є 

специфічними для етіології. 

Значна кількість випадків (до 20 % у старших і 50–67 % у молодих пацієнтів) після 

вичерпної діагностичної обробки [6, 15, 23] не має встановленої етіології. Загалом, ці 

пацієнти мають хороший прогноз щодо майбутніх судинних захворювань [15, 122]. 

Діагностика етіології – відповідна історія хвороби може пристосувати 

діагностичну роботу до найбільш ймовірної етіології. Здебільшого  діагностика буде 

включати: 

Зображення сонних артерій. Доплерографія, магніторезонансна томографія або 

комп'ютерна томографічна ангіографія стануть першим дослідженням, оскільки 

атеросклероз сонних артерій є найпоширенішою причиною OЦАС та OГАС. 

Наявність видимих емболів при офтальмоскопії очного дна не передбачає 

гемодинамічно значущого стенозу сонних артерій [16] (див. «Оцінка стенозу сонних 

артерій»). 

Виключення гіганто-клітинного артеріїту – Гіганто-клітинний артеріїт (ГКА) слід 

виключити у всіх пацієнтів з OЦАС, віком старше 50 років, і в яких немає видимої 

емболії сітківки. Це повинно бути зроблено ургентно при поступленні  (див. 

«Діагностика» вище.) 

Серцева діагностика – кардіогенна емболія повинна бути виключена у пацієнтів, у 

яких виключено каротидне захворювання (таблиця 1). Обстеження може включати 

Холтерівський моніторинг та ехокардіографію [123]. Деталі цієї діагностики 

обговорюються в інших місцях (див. «Огляд діагностики інсульту», розділ 

«Діагностика серця»). Показник серцевої діагностики низький у цьому параметрі [6, 

27]. У одному дослідженні, у 48 із 104 осіб з OЦАС чи OГАС виявили аномалію на 

трансторакальній ехокардіографії, лише в 12 випадках зміни були спричинені 



довготривалою антикоагуляцією, що вказує на те, що в інших 36 випадках результати 

можуть бути не клінічно значущими [28]. Подібні результати повідомляються і в 

інших випадках [26, 27, 124]. Найбільша частота аномалій (72 %) повідомляється у 

пацієнтів, які проходять трансезофагальну ехографію [123, 125]. Проте більшість цих 

додаткових результатів є об'єктами, в яких асоціація з емболією та показаннями до 

антикоагуляції є невизначеними (наприклад, пролапс мітрального клапана, атерома 

аортальної дуги). У більшості випадків ізольованої оклюзії артерії сітківки, 

трансторакальна ехокардіограма достатня для екранізації структурного серцевого 

захворювання, яке потребує антикоагуляції. Базова електрокардіограма (ЕКГ) також 

повинна бути включена в діагностику цих пацієнтів, оскільки захворюваність серця 

та серцева смертність у пацієнтів з оклюзією ЦАС є значною [15, 75, 120, 121]. 

Діагностика гіперкоагуляції. Діагностику гіперкоагуляції слід проводити у осіб, які 

мають супровідну історію хвороби (попередній тромбоз, викидень або сімейний 

анамнез), а також у осіб з негативними професійними чинниками впливу [126] (див. 

«Оцінка дорослих пацієнтів із встановленою венозною тромбоемболією стосовно 

набутих і спадкованих факторів ризику», розділ «Аналіз гіперкоагуляції»).                                                 

Лікування. Довготривале лікування цих хворих спрямоване на запобігання 

рецидивуючих судинних патологій і є причиною захворювання. Хворим з серцевим 

джерелом емболій часто будуть призначатися антикоагулянти, і пацієнтам з 

повноцінним захворюванням сонних артерій, ймовірно, буде проводитися каротидна 

ендартеректомія. Пацієнтам з невизначеною етіологією слід застосовувати 

антитромбоцитарну терапію та модифікувати фактор ризику атеросклерозу, якщо це 

можливо. Вторинна профілактика судинних подій в цих умовах детально 

обговорюється окремо (див. «Антикоагулянтна терапія для вторинної профілактики 

інсульту»; «Огляд вторинної профілактики ішемічного інсульту»; «Фібриляція 

передсердь: антикоагулянтна терапія для запобігання емболізації»; «Лікування 

симптоматичних атеросклеротичних захворювань»; «Вторинна профілактика 

специфічних причин ішемічного інсульту й транзиторна ішемічна атака»). 

РЕЗЮМЕ І РЕКОМЕНДАЦІЇ. Симптоматична оклюзія артерій сітківки – це 

рідкісне клінічне захворювання, що проявляється гострою безболісною 



монокулярною втратою зору з ішемією сітківки, яка виявляється при офтальмоскопії 

очного дна. 

Оклюзія артерій сітківки поділяє перелік етіологій з ішемічним 

цереброваскулярним захворюванням. Атеросклероз каротидної артерії є 

найпоширенішою етіологією та підвищеним ризиком розвитку майбутнього 

церебрального інфаркту. Кардіогенна емболія є найбільш ймовірною етіологією у 

молодих пацієнтів. Інші причини включають розлади згортання крові, васкуліти та 

інші судинні захворювання  (див. «Етіологія»  вище.)  

Гіганто-клітинний артеріїт є рідкісною причиною оклюзії центральної артерії 

сітківки (OЦАС) у літніх пацієнтів, але його важливо діагностувати, оскільки швидке 

лікування може покращити результат гостроти зору (див. «Діагностика» вище.) 

OЦАС, зазвичай, супроводжується серйозною, глибокою втратою зору в одному 

оці, тоді як при оклюзії гілки артерії сітківки (OГАС) фіксується монокулярна втрата 

зору, при якій гострота зору, переважно, не сильно погіршується. Офтальмоскопія 

очного дна виявляє ішемію сітківки (див. «Гострі клінічні ознаки» вище.) 

OЦАС має поганий прогноз спонтанного відновлення зору. Зусилля, спрямовані на 

відновлення зору, повинні починатися негайно, з появою симптомів, оскільки 

незворотні пошкодження сітківки відбуваються протягом 100 хвилин після 

артеріальної оклюзії. Проте, на сьогодні немає доказаного лікування, щоб поліпшити 

наслідки гостроти зору (див. Розділ «Гостра терапія» вище.) 

   Внутрішньоартеріальний тромболізис дуже часто виконується, проте попередні 

дані дають суперечливі результати. Ми рекомендуємо, щоб використання 

тромболізису при OЦАС було обмежено центрами, що беруть участь у клінічних 

випробуваннях цієї терапії (2С класу). 

  Для інших пацієнтів, які з'являються протягом 24 годин після початку 

захворювання, ми пропонуємо термінову консультацію офтальмолога та втручання 

для зниження внутрішньоочного тиску й відновлення кровотоку (клас 2С). 

 OГАС має набагато кращий прогноз: 80 % пацієнтів відновлюють нормальну 

гостроту зору. Гострі лікувальні процедури, зазвичай, не пропонуються (див. Розділ 

«Оклюзія артерії в сітківці» вище.) 



Діагностична робота при ОЦАС та OГАС зосереджена на визначенні основної 

етіології, з метою запобігання відповідним додатковим профілактичним заходам для 

зменшення ризику судинних подій в майбутньому. Якщо в окремому випадку 

невідома етіологія, ми рекомендуємо проводити дослідження сонних артерій та ЕКГ. 

Інші дослідження (швидкість осідання еритроцитів, ехокардіографія, аналіз 

згортання крові) проводяться часто (див. «Діагностика» вище.) 

Довготривале лікування для запобігання судинних ускладнень є етіологічно 

специфічним. Для пацієнтів з невизначеною етіологією оклюзії артерії сітківки ми 

рекомендуємо модифікувати фактор ризику атеросклерозу та лікування 

антиагрегантами, якщо немає протипоказань (клас 1В) (див. «Довгостроковий 

прогноз та лікування»  вище.) 
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