
 

 

Оклюзія  вени сітківки: епідеміологія, клінічні прояви та діагностика 

Автори: 

Douglas J Covert, MD, MPH 

Dennis P Han, MD 

Редактор: 

Jonathan Trobe, MD 

Головний редактор: 

Daniel J Sullivan, MD, MPH 

 

ВСТУП  

Оклюзія вени сітківки (OВС) є важливою причиною втрати зору серед 

людей похилого віку в усьому світі [1]. ОВС є другою найбільш поширеною 

причиною втрати зору у зв'язку із захворюваннями сітківки судин після 

діабетичної ретинопатії [2]. 

Тут обговорюватиметься епідеміологія, клінічні прояви та діагностична 

оцінка ОВС. Лікування ОВС, а також загальні питання, пов'язані з оклюзією 

артерії сітківки, обговорюються окремо (див. «Оклюзія вени сітківки: 

лікування» та «Оклюзія центральної та гілки артерії сітківки»). 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

 Анатомічна класифікація оклюзії вени сітківки (ОВС) походить від 

офтальмоскопічного вигляду очного дна і включає в себе три основні групи 

залежно від місця розташування венозної оклюзії: оклюзія гілки вени сітківки 

(ОГВС), оклюзія центральної вени сітківки (OЦВС) й оклюзія геміретинальної 

вени (ОГРВ). 
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● ОГВС виникає, коли вени в дистальному венозному відділі 

сітківки закупорюються, що призводить до крововиливу вздовж невеликої 

судини сітківки (малюнок 1). 

● ОЦВС виникає через тромб всередині центральної вени сітківки 

на рівні решітчастої пластини зорового нерва, що призводить до залучення 

всієї сітківки (малюнок 2). Решітчаста пластина (lamina cribrosa) – це «сито» 

сполучної тканини, що складається з отворів, через які нервові волокна 

проходять від сітківки до зорового нерва (рис. 1). 

● OГРВ виникає, коли блокада знаходиться у вені, яка дренує 

верхню або нижню половину сітківки, що призводить до залучення половини 

сітківки (малюнок 3). 

Подальша класифікація OЦВС залежить від об’єму неперфузії капілярів 

сітківки, що спостерігається на флюоресцентній ангіографії (див. нижче 

«Флюоресцентна ангіографія»). 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 

Поширеність. У когорті популяції дорослих у Сполучених Штатах 

поширеність ОГВС становила 0,6 %, тоді як поширеність ОЦВС – 0,1 %, без 

істотних відмінностей між чоловіками та жінками [3]. У австралійського 

населення загальна поширеність ОГВС становила 1,1 %, поширеність ОЦВС – 

0,4 %, а поширеність ОГРВ –  менше 0,1 % [4]. Найвища поширеність ОВС 

була у пацієнтів віком від 80 років і старше (4,6 %). ОГВС виявилася 

асиметрично розподіленою серед різних рас з поширеністю 2,8 на 1000 у 

білих, 3,5 у чорних, 5,0 в азіатів та 6,0 в латиноамериканських [1]. Це 

співвідношення не спостерігалося для ОЦВС з поширеністю 0,88 на 1000 у 

білих, 0,37 у чорношкірих, 0,74 у азіатів та 1,0 у латиноамериканців. 

Фактори ризику – нижче наведені фактори ризику як для ОГВС, так і для 

OЦВС [2,5–8]: 



 

 

● Вік 

● Гіпертензія 

● Діабет 

● Куріння 

● Ожиріння 

● Гіперкоагуляційний стан, особливо фактор V Лейдена та активована 

резистентність до протеїну С 

● Глаукома, яка перешкоджає венозному відтоку сітківки та призводить до 

стазу 

● Ретинальні артеріолярні аномалії 

Серед пацієнтів з гіпертонією або діабетом ризик ОГВС підвищується при 

наявності пошкодження кінцівок [8]. Пацієнти із цукровим діабетом та 

пошкодженням кінцівок мають на 36 % підвищений ризик порівняно із 

пацієнтами без діабету. Не було виявлено підвищеного ризику для хворих на 

цукровий діабет без пошкодження кінцівок. 

На підставі даних однієї клініки споживання алкоголю та більш високий 

рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності є захисними факторами 

для ОГВС [5]. Споживання алкоголю та підвищення фізичної активності були 

захисними факторами для OЦВС [6]. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 

Багато особливостей патофізіології оклюзії вени сітківки (ОВС) були 

висвітлені за допомогою аутопсії та зразків енуклеації [9–13]. Оклюзія гілки 

вени сітківки (OГВС), здається, пов'язана зі стисненням гілки вени за 

допомогою артеріол сітківки в артеріовенозних перехрестях, тоді як оклюзія 



 

 

центральної вени сітківки (OЦВС) зазвичай асоціюється з утворенням 

первинного тромба. 

Зразки аутопсії очей з ОГВС демонструють відносне блокування вен 

сітківки при артеріовенозних перехрестях та пов'язаних склеротичних 

артеріолах сітківки [9]. Було висунуто гіпотезу, що негнучка склеротична 

артеріола деформує порівняно розтяжні вени, які містяться в нееластичній 

артеріовенозній оболонці. Кілька досліджень показали, що OГВС корелює з 

відносною передньозадньою позицією артерії та вени сітківки [10-12]. 

Наприклад, у одному дослідженні із 106-ти очей з ОГВС у всіх випадках місце 

обструкції вени сітківки було на артеріовенозному перехресті, і в 99 % очей 

артерія була попереду вени [10]. Для порівняння, артерія була попереду вени 

лише в 60 % пацієнтів без ОГВС [10]. 

На гістопатологічному дослідженні очей пацієнтів з OЦВС спостерігався 

тромб у центральній вені сітківки, що складався з фібрину та тромбоцитів [13]. 

Реканалізація тромбу відзначалася в обстежених очах, в яких ОЦВС присутня  

більше двох тижнів. 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 

 Деякі пацієнти з оклюзією гілки вени сітківки (ОГВС) безсимптомні та 

діагностуються під час рутинного офтальмологічного обстеження. Як 

альтернатива, пацієнти можуть скаржитися на скотому чи дефекти в полі зору 

із розмитим або затуманеним зором, що відповідає ділянці оклюзії вени 

сітківки (ОВС). Пацієнти з ОГВС із втягненням макули, як правило, 

скаржаться на розмитість центрального зору. 

Пацієнти з оклюзією центральної вени сітківки (OЦВС) зазвичай 

скаржаться на гострий початок безболісного розмитого зору в одному оці. 

OЦВС рідко асимптоматична (див. «Підхід до дорослої людини з гострими 

стійкими втратами зору» та «Amaurosis fugax (перехідна монокулярна або 

бінокулярна втрата зору»)). 



 

 

Пацієнти, які мають хронічну ОВС, можуть проявляти додаткові ознаки. 

Неоваскуляризація райдужної оболонки та / або неоваскуляризація кута 

передньої камери можуть призвести до розвитку неоваскулярної глаукоми. На 

додаток до зниження зору, ці пацієнти можуть скаржитися на червоні, болючі 

очі, що є вторинним при підвищеному внутрішньоочному тиску (див. «Оцінка  

червоних очей»). 

ПРИРОДНИЙ ПЕРЕБІГ 

Гострота зору чи прогрес втрати зору залежить в основному від типу та 

розташування оклюзії вени сітківки (РВО) [14,15]. 

Пацієнти з немакулярною оклюзією гілки вени сітківки зазвичай не мають 

симптомів і не відчувають втрати гостроти зору. У пацієнтів з макулярним 

набряком від ОГВС можуть спостерігатися спонтанне поліпшення зору 

протягом перших трьох місяців після появи симптомів. Через три місяці 

ймовірність спонтанного поліпшення гостроти зору зменшується. Трирічні 

спостереження показали, що результати у нелікованих очах з OГВС та 

асоційованим макулярним набряком і гостротою зору 20/40 або гірше за три 

місяці виглядають так: 34 % з гостротою зору 20/40 або краще, 23 % – з 20 / 

200 або гірше, а середня гострота зору  20/70 [16]. 

Пацієнти з оклюзією центральної вени сітківки (OЦВС) мають гірші 

результати, причому кінцева гострота зору залежить від гостроти зору при 

поступленні. Дослідження оклюзії центральної вени сітківки включало 725 

пацієнтів протягом трьох років [15]. Дві третини пацієнтів, які мали гостроту 

зору ≥20 / 40, зберігали гостроту зору на тому ж рівні, а лише у 10 % - 

спостерігалося погіршення гостроти зору до <20/200. Серед пацієнтів, з 

гостротою зору від 20/50 до 20/200, майже у половині випадків гострота зору 

зберігалася на тому ж рівні, одна третина прогресувала до гостроти зору 

<20/200. Лише 20 відсотків пацієнтів з початковою гостротою зору <20/200 

мали певне поліпшення зору. Пацієнти з ішемічною OЦВС перебувають у 



 

 

групі високого ризику поганої гостроти зору на початковому етапі та протягом 

тривалого періоду, порівняно з тими, хто не має ішемічної OЦВС [17]. 

Очна неоваскуляризація – неоваскуляризація райдужки (НВР), 

неоваскуляризація кута передньої камери (НВКПК) та сітківки є поширені 

ускладнення як ОЦВС, так і OГВС, хоча НВР/ НВКПК зустрічається частіше 

при OЦВС. У дослідженні оклюзії центральної вени сітківки НВР / НВКПК 

розвинулася у 16 % пацієнтів [15]. Найбільш вираженими передвісниками 

НВР / НВКПК були гострота зору при діагностиці та ділянка неперфузії на 

флюоресцентній ангіографії. З усіх очей, які спочатку класифіковані як 

неперфузійні або сумнівні, у 35 % розвивалися НВР / НВКПК, порівняно з 10 

% тих, які спочатку класифікувалися як перфузійні [15]. 

Неоваскуляризація сітківки може призвести до крововиливів в склоподібне 

тіло, до тракційного відшарування сітківки та неоваскулярної глаукоми. 

Інтравітреальні геморагії можуть викликати порушення зору, такі як виражені 

плаваючі помутніння та періодичні затемнення зору. Розвиток неоваскулярної 

глаукоми може спричинити значні очні порушення, такі як біль, хронічне 

почервоніння очей, неконтрольоване підвищення інтенсивності 

внутрішньоочного тиску та значну втрату зору, яка часто не реагує на 

антиглаукомні краплі чи операцію. НВР / НВКПК вважаються провісниками 

неоваскулярної глаукоми і, найімовірніше, зустрічаються в очах з ішемічною 

OЦВС (див. Розділ «Відшарування сітківки» та «Підхід до пацієнта з гострою 

стійкою втратою зору», розділ «Вітреальні крововиливи»). 

Серцево-судинні захворювання. Залишається незрозумілим, чи OЦВС 

асоційована з серцево-судинними захворюваннями. Ретроспективне групове 

дослідження із 4500 пацієнтів з ОВС та 13500 контрольних пацієнтів, не 

підтвердило підвищеного ризику інфаркту міокарда у пацієнтів з ОВС, але 

найвищим ризиком інсульту (відносний ризик [RR] 1.7, 95% ДІ 1.3-2.3) [18]. В 

одному великому дослідженні популяції (віком від 43 до 86 років) ОВС не була 

пов'язана з серцево-судинною чи з цереброваскулярною смертністю [19]. 



 

 

Проте у осіб віком 70 років чи менше базовий рівень ОВС був пов'язаний з 

вищою серцево-судинною смертністю після коригування за відомими 

факторами ризику та супровідними захворюваннями (коефіцієнт ризику [HR] 

2,5, 95% ДІ 1,2-5,2) [19]. 

ДІАГНОСТИЧНА ОЦІНКА 

Оцінка оклюзії вен сітківки (OВС), як і інші захворювання сітківки, 

починається з анамнезу та повного офтальмологічного дослідження. Інші 

діагностичні методи, такі як флюоресцентна ангіографія та когерентна 

томографія, можуть бути проведені для підтвердження діагнозу, оцінки 

капілярної неперфузії сітківки та подальшого прогресування захворювання 

або відповіді на лікування. 

Анамнез. Хоча діагноз грунтується насамперед на огляді та інших 

діагностичних дослідженнях, анамнез важливий для документування 

симптоматичної втрати зору пацієнта та наявності інших супровідних 

захворювань. 

Анамнез повинен включати терміни та ступінь втрати зору. Хворі з 

оклюзією гілки вени сітківки (OГВС) можуть не мати скарг, але можуть 

поскаржитися на нечіткий зір, якщо це стосується макули. Пацієнти з 

оклюзією центральної вени сітківки (ОЦВС) часто повідомляють про різку, 

односторонню втрату зору. 

Супровідні симптоми, включаючи біль або системні симптоми, незвичні для 

ОВС. Анамнез інших супровіднх захворювань повинен бути 

задокументований, особливо серцево-судинні фактори ризику, які можуть 

спричинити ОВС  (див. «Фактори ризику» вище.) 

Очні дослідження. Дослідження ока включає оцінку екстраокулярної 

рухливості, внутрішньоочний тиск, реакцію зіниці, зовнішні та внутрішні 

структури ока. Також включає визначення полів зору, огляд в щілинній лампі, 

визначення гостроти зору та огляд очного дна при мідріазі. 



 

 

Висновки досліджень у пацієнтів з ОГВС переважно нормальні, за винятком 

огляду очного дна та визначення гостроти зору. 

У пацієнтів з ОЦВС, огляд зіниці може не виявляти змін, але, як правило, 

демонструє іпсілатеральний відносний афферентний зіничний дефект у 

випадках ішемічної OЦВС. Виявлені дефекти в полях зору – змінні. 

Дослідження в щілинній лампі зазвичай є нормальним у гострій фазі. 

Офтальмоскопія показує типові зміни. Внутрішньоочний тиск не впливає на 

гостру фазу, до розвитку неоваскуляризації кута (НVA).  

Гострота зору. Гострота зору повинна бути задокументована при кожному 

відвідуванні, щоб оцінити прогресування розвитку ОВС та / або відповідь на 

лікування. Оцінка гостроти зору детально обговорюється в інших місцях (див. 

«Порушення зору у дорослих: порушення рефракції та пресбіопія», розділ 

«Скринінг та діагностичні тести»). 

Огляд очного дна. В обох OГВС та OЦВС, офтальмоскопія повинна виявити 

крововилив у сітківку, набряк, розширені вени сітківки і, можливо, ватні 

ексудати. 

У хворих з ОГВС крововиливи сітківки є фокальними або клиноподібними, 

а верхівка розташована на «винному» у порушенні артеріовенозному перетині 

(малюнок 4). У цій ділянці присутні різноманітні об’єми набряку сітківки. 

Розподіл відповідає ділянці, яка страждає через уражену вену сітківки. Також 

може виникати венозна дилатація, що розходиться від артеріовенозного 

перетину (зображення 1). 

У пацієнтів з OЦВС крововилив у сітківку розсіюється і поширюється, з 

набряком диску зорового нерва у деяких пацієнтів. Класичний вигляд OЦВС 

називається симптом «розчавленого помідора". Візуалізуються розчленовані і 

звивисті вени. Всі чотири квадранти мають інтраретинальні крововиливи (рис. 

2). Ватні ексудати спостерігаються приблизно у половини пацієнтів з OЦВС 



 

 

[20]. Артеріоли можуть бути ослаблені, що вказує на генералізоване 

артеріосклеротичне захворювання. 

Флюоресцентна ангіографія. Якщо результати анамнезу та огляду свідчать 

про ОВС, слід провести флюоресцентну ангіографію, щоб підтвердити діагноз 

та оцінити ступінь неперфузії сітківки. У гострій фазі флюоресцентна 

ангіограма може виявити затримку венозного наповнення, протікання 

ураженої вени в сітківці та ангіографічний макулярний лікедж. У хворих, у 

яких діагноз ОВС чітко виявляється лише на основі офтальмоскопічних 

знахідок, і площа залучення очного дна невелика (наприклад, менше 10 площ 

диска), вплив флюоресцентної ангіографії на результат гостроти зору є 

неясним. 

Флюоресцентна ангіографія може бути корисною, якщо розглядати 

фотокоагуляційну терапію (див. «Оклюзія вен сітківки: лікування», розділ 

«Лазерна фотокоагуляція сітківки»). 

Флюоресцентна ангіограма дозволяє також кількісно визначити площу 

поверхні капілярної неперфузії. Дослідницька група Оклюзії Центральної 

Вени Сітківки (The Central Retinal Vein Occlusion Study Grouр) встановила 

схему класифікації перфузії, яка базується на площі диска, яка зараз широко 

використовується [20]. Площа диска – це площа поверхні головки зорового 

нерва. У цій схемі випадки з <10 діаметрів диска капілярної неперфузії 

класифікуються як «перфузійна OЦВС», а випадки з ≥10 діаметрів диска 

капілярної неперфузії класифікуються як «неперфузійна OЦВС». Випадки 

ОЦВС, де ступінь капілярної неперфузії неможливо визначити внаслідок 

великого інтраретинального крововиливу, класифікується як «невизначений» 

[2]. Площа і розташування капілярної неперфузії при ОГВС допомагають 

прогнозувати гостроту зору та ризик неоваскуляризації. 

У хронічній фазі ОВС флюоресцентна ангіограма може надавати додаткові 

дані. Вона допомагає документувати наявність колатеральних судин, які 



 

 

відводять кров від циркуляції сітківки до хоріоїдної циркуляції. Ці судини 

мають більший калібр, ніж неоваскуляризація і не протікають в пізніх фазах 

ангіограми. На відміну від цього, неоваскуляризація виглядає як гілка судин, 

які значно протікають у пізніх фазах. 

Оптична когерентна томографія. Оптична когерентна томографія (ОКТ) 

дозволяє отримувати зрізи зображень сітківки високої роздільної здатності 

[21]. Його основне застосування при ОВС полягає у визначенні товщини шарів 

сітківки та інтраретинальної рідини при макулярному набряку (малюнок 2). 

ОКТ потім може бути використана на подальших візитах для оцінки динаміки 

захворювання або відповіді на лікування. 

Додаткові дослідження. Неоднозначні рішення про те, які допоміжні тести 

слід проводити у пацієнтів з ОВС. У більшості хворих додаткова лабораторна 

діагностика дає мало корисної інформації. Проте виявлення та лікування 

пацієнтів з недіагностованими факторами ризику може допомогти запобігти 

подальшим випадкам або погіршенням ОВС. 

Пацієнтам повинні проводитися аналізи на серцево-судинні фактори 

ризику. Ми рекомендуємо, щоб скринінг включав глюкозу або 

глікозильований гемоглобін та ліпідну панель натще. 

Допоміжні тромботичні фактори слід досліджувати у пацієнтів з 

попередньою історією тромботичних випадків. Ми також досліджуємо 

молодших пацієнтів (віком до 50 років) без відомих факторів ризику для OВС, 

хоча для цього немає належних доказів (див. «Фактори ризику» вище.) 

Важлива попередня історія хвороби або сімейна історія тромботичних подій 

повинна викликати гіперкоагуляційну обробку. 

● Два метааналізи виявили зв'язок OВС та фактора V Лейдена, 

гомоцистеїну та антикардіоліпідних антитіл [7,22]: 



 

 

●  Один метааналіз оцінював поширеність фактора V Лейдена та 

активації резистентності протеїну C до пацієнтів з ОВС [7]. Вони виявили 

помірну асоціацію з фактором V Лейдена (коефіцієнт шансів [ОР] 1,7, 95 % 

ДІ 1,2-2,3) і відсутність зв'язку з резистентністю активованого протеїну С. 

●  В іншому метааналізі, який оцінював декілька інших 

тромбофільних факторів, єдиним фактором, пов'язаним із підвищеним 

ризиком розвитку ОВС, є гіпергомоцистеїнемія (OR 8,9, 95 % ДІ 5,7-13,7) та 

антитіла до антикардіоліпіну (ОР 3,9, 95 % ДІ 2,3-6,7) [ 22]. 

● ● Наступне проспективне контрольоване дослідження також 

виявило, що пацієнти з ОВС мають більшу ймовірність гіпергомоцистеїнемії 

(OR 5.2, 95 % ДІ 2,7-10,1) [23]. У групі з 170 пацієнтів з ОВС – генетична 

тромбофілія була виявлена у 36 % пацієнтів віком до 50 років та у 13 % групи 

пацієнтів у цілому. 

● Отже, на основі цих висновків, ми пропонуємо провести 

дослідження на мутацію фактора V Лейдена, гомоцистеїну та антитіла до 

антикардіоліпіну у пацієнтів з анамнезом, що свідчить про гіперкоагуляцію, 

а також у пацієнтів віком до 50 років, які не мають сильних ознак 

атеросклеротичних факторів ризику. У пацієнтів, у яких визначено 

гіперкоагулюючий стан високого ризику, треба враховувати 

антикоагулянтну терапію, контрольовану гематологом, хоча відсутні докази, 

що підтверджують цю практику. 

 

РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

● Оклюзія вен сітківки (OВС) є важливою причиною втрати зору у 

всьому світі (див. «Епідеміологія» вище.) 



 

 

● Класифікація OВС базується на розміщенні на сітківці втягненої в 

процес вени. Оклюзія гілки вени сітківки (OГВС) виникає, коли вени в 

дистальній венозній системі сітківки закупорюються, що призводить до 

закупорки відносно невеликої частини сітківки. Оклюзія центральної вени 

сітківки (OЦВС) виникає через тромб всередині центральної вени сітківки, 

що призводить до залучення всієї сітківки (див. «Класифікація» вище.) 

● Пацієнти з ОГВС можуть бути безсимптомними та виявлятися під 

час звичайного огляду ока. Іноді пацієнти з ОГВС скаржаться на дефекти в 

полі зору з розмитим або сірим баченням, що відповідає ділянці ОВС. Якщо 

уражена макула, пацієнти з ОГВС можуть скаржитися на розмитість зору. 

Пацієнти з OЦВС зазвичай скаржаться на гостре безболісне значне 

погіршення зору  (див. «Клінічні прояви» вище.) 

● Оцінка OВС включає анамнез та повне офтальмологічне 

дослідження. Важливими компонентами офтальмологічного огляду є 

визначення гостроти зору та офтальмоскопія в умовах мідріазу для 

виявлення крововиливів, набряку та розширення вен сітківки. Інші 

дослідження, такі як флюоресцентна ангіографія та когерентна томографія, 

можуть бути виконані для підтвердження діагнозу та прогресування 

захворювання або реакції на лікування (див. «Діагностична оцінка» вище.) 
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