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ВСТУП – Сітківка являє собою багатошарову структуру з вишукано 

організованими нейронами, що знаходиться на задній частині ока (малюнок 1, 

2). Вона призначена для перетворення фотонів у нервові імпульси, які рухаються 

вздовж зорових шляхів до зорової кори. Фоторецептори сітківки – це одні з 

найбільш метаболічно активних клітин в організмі. Вони розміщені у зовнішній 

частині нейросенсорної сітківки, а їх зовнішні сегменти контактують з 

пігментним епітелієм сітківки та хоріоїдеєю, що розташована нижче. 

Хоріоїдальна циркуляція має найбільшу швидкість потоку крові на кубічний 

сантиметр тканини в організмі людини і забезпечує критичну подачу кисню до 

зовнішньої третини нейросенсорної сітківки, і зокрема, до фоторецепторів 

сітківки. 

Відшарування сітківки відбувається, коли багатошарова нейросенсорна 

сітківка відокремлюється від основного пігментного епітелію сітківки і хоріоїдеї. 

Це розділення може відбуватися пасивно через накопичення рідини між цими 

двома шарами, або це може відбуватися активно через вітреальну тракцію на 

сітківці, так само, як при діабетичному тракційному відшаруванні сітківки. 

Розмежування нейросенсорної сітківки та хоріоїдального кровообігу, що 

розташований нижче, призводить до ішемії та швидкої й прогресуючої 

дегенерації фоторецепторів [1]. Об’єм дегенерації фоторецепторів і втрати зору 

можна звести до мінімуму за допомогою швидкої діагностики та лікування [2–

https://www.uptodate.com/contents/retinal-detachment/contributors
https://www.uptodate.com/contents/retinal-detachment/contributors
https://www.uptodate.com/contents/retinal-detachment/contributors


4]. Без лікування більшість симптоматичних відшарувань сітківки прогресують і 

втягують всю сітківку, що призводить до втрати зору. 

Розуміння основної патофізіології, що бере участь у процесі утворення 

розривів сітківки та відшарування сітківки, а також розуміння симптомів та 

ознак ранніх стадій цього процесу є важливими для визначення пацієнтів 

високого ризику, запобігання розвитку відшарувань сітківки та запобігання 

втраті зору. 

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ – відшарування сітківки можуть бути регматогенними 

(зубумовлені порушенням сітківки, «регма» з грецької – розрив) або 

нерегматогенними (викликані витоком або ексудацією з-під сітківки 

[ексудативне відшарування сітківки] або вітреальні тракції, що тягнуть сітківку 

[тракційне відшарування сітківки]). Інколи здається, що сітківка відшарована, 

але насправді ні; це називається псевдовідшаруванням сітківки. 

Порушення цілісності всієї товщини сітківки може виникати як круглий 

розрив сітківки, як лінійний розрив, або як підковоподібний розрив сітківки. У 

всіх цих випадках спостерігається розрив у сітківці, що дозволяє склоподібній 

рідині пройти через розрив сітківки в субретинальний простір, що призводить до 

відшарування сітківки. 

Регматогенне відшарування сітківки – регматогенне відшарування сітківки – 

найпоширеніший тип відшарування сітківки. За визначенням, воно зумовлене 

діркою всієї товщини сітківки або розривом сітківки. Хоча воно відрізняється від 

тракційного відшарування сітківки (див. Розділ «Тракційне відшарування 

сітківки» далі), ці дірки або розриви також, зазвичай, викликані вітреальною 

тракцією на сітківку. Проте, на відміну від тракційного відшарування сітківки, 

тракція не безпосередньо відтягує сітківку від тканини, що розташована нижче; 

навпаки, рідина, яка витікає через дірку або розрив, призводить до відшарування 

сітківки. 

Дірки та розриви можуть бути асимптоматичними або симптоматичними; 

асимптоматичні розриви сітківки набагато частіші, ніж симптоматичні, але 

набагато менша ймовірність, що призведуть до відшарування сітківки. Отже, 

більшість дірок або розривів сітківки, виявлених у безсимптомних пацієнтів, не 



призводять до відшарування сітківки, тоді як симптоматичні порушення сітківки 

часто призводять до відшарування сітківки. 

Заднє відшарування склоподібного тіла – Заднє відшарування склоподібного 

тіла є найпоширенішою причиною ретинальних дірок та розривів, що може 

призвести до регматогенного відшарування сітківки (малюнок 3) [5, 6]. 

Склоподібне тіло – це прозора гелеподібна структура в задній частині ока, що 

складається з колагенових фібрил та гіалуронової кислоти, яка повільно 

розріджується протягом усього життя. Кишені рідини можуть прорватися через 

задню поверхню склоподібного тіла і викликати заднє відшарування 

склоподібного тіла від сітківки. Ця подія, яка зустрічається, зазвичай, у пацієнтів  

віком від 50 до 75 років, призводить до появи нових павутиноподібних 

плаваючих помутніть та / або збільшення старих (див. далі). 

Вітреальне відшарування, зазвичай, відбувається протягом одного тижня, але 

може тривати до трьох місяців, щоб повністю розвинутися. Будь-які ділянки, де 

може виникнути ненормальна сильна вітреоретинальна адгезія, є ділянки, які 

через вітреальну тракцію можуть розвинути дірки сітківки або розриви «з 

кришечкою». Вищезгадана решітчаста дегенерація є прикладом ділянки, яка має 

аномально сильне вітреоретинальне з'єднання. 

Будь-що, що тягне сітківку, спричинює фотопсії або спалахи світла, що 

тривають декілька секунд і можуть виникати при русі очей. Крім того, пацієнти,в 

яких розвивається розрив всієї товщини сітківки, також можуть розривати 

невелику кровоносну судину в сітківці, що спричиняє вітреальні кровотечі і 

збільшення кількості плаваючих помутніть або затуманення зору. 

Отже, нетравматичне регматогенне відшарування сітківки починається з 

нормального та гострого розвитку заднього відшарування склоподібного тіла. 

Якщо у пацієнта також є ділянки аномально сильної вітреоретинальної адгезії, 

як і у ділянках решітчастої дегенерації, може виникнути розрив або дірка 

сітківки. Рідке склоподібне тіло всередині ока може просочуватися через розрив 

сітківки, створюючи відшарування сітківки. 

Травматичне відшарування сітківки. У пацієнтів, в яких виникає пошкодження 

очей, також може розвинутися розрив сітківки або діаліз сітківки. Це може 



призвести до міграції рідкого склоподібного тіла та розвитку відшарування 

сітківки (малюнок 4). Це набагато рідше, ніж спонтанне регматогенне 

відшарування [7]. 

Нерегматогенне відшарування сітківки 

Тракційне відшарування сітківки – Тракційне відшарування сітківки 

відбувається, коли склоподібне тіло має аномально сильне прилягання до 

сітківки і скорочуючись, передусім, відтягує сітківку від задньої частини ока. Це, 

як зазвичай, спостерігається у пацієнтів з проліферативною діабетичною 

ретинопатією, вітреомакулярним тракційним синдромом, ретинопатією 

недоношених чи серпоподібно-клітинною ретинопатією, а також з розвитком 

неоваскуляризації сітківки. Ділянки  неоваскуляризації та фіброзу між сітківкою 

та склоподібним тілом створюють сильне зчеплення між цими двома тканинами. 

При вітреальному скороченні сітківка віддаляється від задньої частини ока і 

виникає тракційне відшарування сітківки (див. «Діабетична ретинопатія: 

профілактика та лікування», розділ «Вітректомія»). 

Тракційне відшарування сітківки також може виникнути у пацієнтів, які мали 

перфоративну травму і в яких розвинувся фіброзний трансвітреальний тяж 

сітківки, який скорочується. Крім того, є рідкісні випадки у пацієнтів, які мають 

аномально сильну адгезію між склоподібним тілом і макулою (центральна 

частина сітківки). Вітреальне стиснення в цих випадках може призвести до 

локалізованого тракційного відшарування макули, що називається 

вітреомакулярний тракційний синдром [8]. 

Ексудативне відшарування сітківки – Ексудативне відшарування сітківки 

відбувається у пацієнтів, у яких немає повного розриву всієї товщини сітківки, а 

скоріше накопичення рідини під сітківкою. Ці типи відшарування сітківки часто 

пов'язані з запальними станами [9], можуть відбуватися спонтанно, як при 

центральній серозній хоріоретинопатії, або можуть виникнути у зв'язку з 

хоріоїдними новоутвореннями / метастазами. 

Традиційні хірургічні втручання на сітківці не є ефективними, оскільки 

ексудативні відшарування сітківки не пов'язують із повним розривом сітківки. 



Діагностика та лікування основної етіології ексудативного відшарування 

сітківки є критичною у лікуванні проблеми та відновленні зору [10]. 

Решітчаста дегенерація сітківки – решітчаста дегенерація є відносно 

поширеним станом, що виявляється приблизно у 6–8 %  очей і характеризується 

фокальним ретинальним стоншенням на периферії сітківки, пов'язаним з 

вітреальним розрідженням, що розташоване вище,  склеротичними 

решіткоподібними судинами та аномально сильними ділянками 

вітреоретинального зчеплення. На ділянці дегенерації решітки може виникнути 

атрофічна ретинальна дірка, що може призвести до повільно прогресуючого і 

часто безсимптомного відшарування периферичної сітківки у молодих пацієнтів 

з короткозорістю. 

Отже, решітчасту дегенерацію можна розглядати як безсимптомний 

попередник розривів сітківки та потенційного відшарування. Значні нові розриви 

або відшарування виникають лише у 1 % пацієнтів з решітчастою дегенерацією 

[11]. Хоча профілактична терапія цих ушкоджень для запобігання відшарування 

сітківки розглядається, більшість досліджень не підтримують цей підхід, 

оскільки розриви так само ймовірно зустрічаються у ділянках сітківки, які 

виглядають нормальними. Проте профілактична відмежувальна лазерна 

коагуляція навколо фокальних зон решітчастої дегенерації в дуже 

високоризикованих очах (наприклад, історія гігантського ретинального розриву 

у парному оці) може бути доцільною (див. «Профілактика» далі). 

Псевдовідшарування сітківки – Є кілька випадків, коли сітківка здається 

відшарованою, але це не так: 

● Периферичний старечий ретиношизис – це розщеплення периферичної 

сітківки з підвищеним шаром сітківки; це, зазвичай, має дуже хороший прогноз. 

● «Біле без втиснення» – білий рефлекс на вітреоретинальний інтерфейс, який 

є нормальним явищем у деяких пацієнтів. 

● Хоріоїдальне ураження або набряк чи випинання у зв’язку з хоріоїдальними 

новоутвореннями, набряком або гіпотонією. 

Ці причини псевдовідшарування сітківки повинні бути діагностовані 

ретинологом або офтальмологом [12]. 



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ / ФАКТОРИ РИЗИКУ – Нетравматичне регматогенне 

відшарування сітківки відбувається приблизно в 1 з 10 000 осіб на рік [13, 14]. 

Міопія є основним фактором ризику. У дослідженні клінічних випадків 253 

пацієнток з ідіопатичним відшаруванням сітківки та 1138 контрольних 

пацієнток, встановлено, що очі з сфероеквівалентною рефракційною похибкою 

від -1 до -3 діоптрій мали у чотири рази більший ризик відшарування сітківки 

порівняно з неміопічним оком; ризик був збільшений в 10 разів, якщо 

рефракційна похибка була більшою, ніж -3 діоптрії [15]. 

Ці дані дозволяють припустити, що майже 55 % нетравматичних відшарувань 

в очах без попередньої хірургії пов'язані з короткозорістю. 

Відшарування сітківки також є ускладненням хірургії катаракти та було 

повідомлено, що пов’язане з поточним застосуванням фторхінолонів [16, 17] 

(див. «Катаракта у дорослих», розділ «Результати» та «Фторхінолони», розділ 

«Відшарування сітківки»). 

Заднє відшарування склоподібного тіла, зазвичай, виникає у пацієнтів віком 

від 50 до 75 років. Однак, це може статися раніше у міопічних пацієнтів, що 

мають анамнез очної травми або запалення ока, що призводить до більш 

швидкого вітреального розрідження. Пацієнти з одностороннім заднім 

вітреальним відшаруванням мають велику ймовірність розвитку такого ж 

відшарування в іншому оці; в одному дослідженні 51 пацієнта, у 90 % 

розвинулося заднє відшарування склоподіб тіла у іншому оці протягом трьох 

років [18]. Пацієнти, у яких діагностовано неускладнене заднє вітреальне 

відшарування, мають  3,4 % шансів розвитку розривів сітківки протягом шести 

тижнів [19]. 

Решітчаста дегенерація присутня в 6–8 відсотках від загальної популяції та 

приблизно в 30 % пацієнтів з нетравматичним регматогенним відшаруванням 

сітківки [20]. Попри це, у більшості пацієнтів з решітчастою дегенерацією не 

розвивається відшарування сітківки. У проспективному дослідженні 276 

нелікованих пацієнтів з решітчастою дегенерацією (423 очей) спостерігалися 

протягом від 1 до 25 років (в середньому 10,8 років), симптоматичні 

відшарування сітківки спостерігалися лише у 3 із 276 пацієнтів (1 %) та 0,7 % 



очей [21]. Тракційні розриви сітківки трохи частіші, виявилися у восьми 

пацієнтів (2,9 %) і 1,9 % очей; один з них призвів до клінічного відшарування 

сітківки. Клінічне або прогресуюче субклінічне відшарування сітківки 

відбувається у трьох очах (2 %) з атрофічними дірками. Безсимптомне 

відшарування сітківки спостерігалося у 10 з 150 очей з атрофічними дірками (6,7 

%) і мало набагато менш серйозний прогноз, ніж симптоматичне відшарування. 

Ризик відшарування сітківки у пацієнтів з решітчастою дегенерацією набагато 

вищий, якщо пацієнт вже мав одне відшарування сітківки [22]. 

У клінічних дослідженнях  при розтині  було виявлено безсимптомні розриви 

сітківки приблизно у 6 % очей [23]. Природна історія таких пошкоджень була 

досліджена в груповому дослідженні 196 пацієнтів (235 задіяних очей), яких 

спостерігали протягом від 1 до 33 років (в середньому 11 років) [24]. 

Дев'ятнадцять очей (8 %) одразу мали або розвинули 22 ділянки субклінічного 

відшарування. Десять очей мали гостре заднє відшарування склоподібного тіла, 

що викликало симптоматичні ретинальні розриви в трьох очах, одне з яких також 

мало клінічне відшарування сітківки. Ймовірність відшарування сітківки у 

зв’язку з безсимптомним розривом сітківки в осіб, у яких відшарування сітківки 

не було в жодному з очей, було лише приблизно 0,5 %. 

Ці висновки дозволяють припустити, що безсимптомні розриви сітківки не 

демонструють суттєвої тенденції до відшарування сітківки, за винятком кількох 

випадків прогресування до субклінічного відшарування сітківки. 

Інші фактори ризику відшарування сітківки включають анамнез сімейного 

відшарування сітківки [25] або вітреальні аномалії. 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ. Пацієнти з найбільш поширеною причиною 

відшарування сітківки, регматогенним відшаруванням після спонтанного 

заднього вітреального відшарування, зазвичай, скаржаться на збільшення 

кількості плаваючих помутнінь в одному оці. Плаваючі помутніння можуть 

виглядати як павутина або як одне велике помутніння, яке, здається, 

переміщається в центральне поле зору та виходить з нього. Велике плаваюче 

помутніння представляє фіброзне кільце навколо зорового нерва і може мати 

зовнішній вигляд "великої літаючої мухи". 



Ці симптоми, як передусім, асоціюються з гострим заднім вітреальним 

відшаруванням і виникають внаслідок раптового від’єднання склоподібного 

гелю від поверхні сітківки ока. Це іноді вражаюче виявлення вітреальних 

помутнінь або «засміченості» може викликати дискомфорт або бути непомітним. 

Плаваючі помутніння, зазвичай, розрішуються з часом, осідають поза 

візуальною віссю або стають менш помітними. 

Оскільки задня поверхня склоподібного тіла відокремлюється від поверхні 

сітківки, що розташована нижче, можуть зустрітися ділянки аномально сильної 

вітреоретинальної адгезії. На цих ділянках розділене склоподібне тіло потягне 

поверхню сітківки і створить механічну деполяризацію аксонів, що проходять 

через шар нервових волокон сітківки. Це, зазвичай, описується пацієнтом як 

спалах світла або фотопсія, яка триває менше однієї секунди, а іноді пов'язана з 

рухом очей. Ці фотопсії можуть бути менш помітні в темряві або вночі, і, 

переважно, вказують на постраждале око. Ці прояви контрастують із світловими 

ефектами, які часто описують пацієнти із очною мігренню; це зигзагоподібне 

світло триває від 10 до 20 хвилин, спостерігається в периферійному полі зору 

обох очей та  іноді поєднане з розмитим центральним зором (див. «Підхід до 

пацієнта з візуальними галюцинаціями», розділ «Патологія сітківки» та «Підхід 

до пацієнта з візуальними галюцинаціями», розділ «Аура мігрені»). 

Невеликі судини сітківки можуть відриватися або може утворюватися 

невеликий підковоподібний розрив сітківки, якщо до сітківки прикріплена 

значна вітреоретинальна тракція. З цього приводу пацієнти скаржаться на «душ» 

чорних плям, що відповідає вітреальному крововиливу. Іноді цей об’єм плям 

прогресує, залишаючи пацієнта з великою вітреальною кровотечею і значно 

порушивши зір. Для пацієнтів, які мають плаваючі помутніння або спалахи, 

зниження зору є найважливішим симптомом, що свідчить про розриви сітківки 

[19]. 

У пацієнтів, в  яких при біомікроскопії в щілинній лампі виявляють щільний 

крововилив в склоподібне тіло, пов'язаний з гострим заднім вітреальним 

відшаруванням, у 10 разів підвищується ризик виникнення розривів сітківки та 

розвитку відшарування сітківки. 



Приблизно у 30–50 %  пацієнтів,в яких розвивається підковоподібний розрив 

всієї товщини сітківки, симптоматичне відшарування склоподібного тіла 

прогресує до розвитку регматогенного відшарування сітківки [7]. Зріджена 

склоподібна рідина має схильність проникати через розриви сітківки під 

залишкову тракцію, що викликає відшарування нейросенсорної сітківки. 

Пацієнти, які досягли цієї стадії, часто скаржаться на повільно прогресуючий 

дефект у периферичному полі зору в ураженому оці. Цікаво, що вони часто 

описують фотостресову реакцію у ділянці відшарованої сітківки. Інакше кажучи, 

коли вони піддаються впливу яскравого світла, фотопігменти сітківки у ділянці 

відшарованої сітківки знебарвлюються; нездатність відшарованої сітківки 

швидко регенерувати фотопігменти сітківки, призводить до затемнення дефекту 

поля зору. 

Швидкість прогресування відшарування сітківки залежить від розміру 

розриву сітківки, місця розриву і рухів ока. Великі підковоподібні розриви 

сітківки або гігантські розриви сітківки, що мають стійку вітреоретинальну 

тракцію, зазвичай, викликають розвиток відшарування сітківки протягом 

періоду від годин до днів. На відміну від цього, невеликі підковоподібні розриви 

сітківки або розриви «з кришечкою» часто призводять до більш повільно 

прогресуючого відшарування сітківки, що може тривати від одного до чотирьох 

тижнів [7]. 

Оскільки відшарування сітківки прогресує від розриву всієї товщини сітківки 

ззаду в напрямку до макули, розмір дефекту поля зору збільшується відповідним 

чином. Пацієнти втратять здатність читати, коли відшарування сітківки втягне 

макулу або центральну ділянку сітківки, яка відповідає за зір для читання. Зір у 

пацієнтів з регматогенним відшаруванням сітківки без залучення макули, 

зазвичай, коливається між 20/40 і рахунком пальців. 

Диференційований діагноз – Ідіопатичні вітреальні плаваючі помутніння є 

найпоширенішою причиною плаваючих помутнінь. На додачу до заднього 

відшарування склоподібного тіла та повного розриву сітківки, інші причини 

плаваючих помутнінь включають: 

● Вітреальний крововилив 



● Вітреальне запалення (наприклад, токсоплазмозний хоріоретиніт) 

● Очні лімфоми 

● Інтраокулярне стороннє тіло 

ДІАГНОСТИКА. Пацієнти, які звернулися за первинною допомогою при 

раптовому настанні плаваючих помутнінь, або фотопсії, повинні спочатку 

діагностуватися шляхом перевірки гостроти зору та оцінки полів зору. Пацієнтів 

з втратою зору або тих, у кого виявлено монокулярне зменшення поля зору, слід 

терміново оглянути офтальмологом або ретинальним хірургом [19]. 

Якщо це можливо, всі пацієнти також повинні оглядатися за допомогою 

біомікроскопії в щілинній лампі та огляду сітківки з розширеною зіницею. 

Пацієнти, які не мають високих ризиків (втрата поля зору, суб'єктивне або 

об'єктивне погіршення зору, вітреальні геморагії або вітреальний пігмент при 

дослідженні щілинною лампою), можуть бути більш плановими для 

офтальмолога. 

Пацієнти, яких направляють до лікаря-офтальмолога або ретинолога, 

проходять ретельний збір анамнезу та офтальмологічне обстеження. Проводять 

дослідження переднього сегмента, шукаючи пігментовані вітреальні клітини 

позаду кришталика ока. Ці клітини відомі як «тютюновий пил» і являють собою 

звільнені клітини пігментного епітелію сітківки, які випливають у склоподібне 

тіло з-під сітківки. Хворі, що мають пігментовані клітини позаду кришталика, 

мають дуже високу ймовірність повного розриву сітківки. При дослідженні 

очного дна цих пацієнтів, зазвичай, виявляється вітреальне сміття та часто біле 

фіброзне кільце, яке називається кільцем Вейса, яке відповідає ділянці контакту 

між задньою поверхнею склоподібного тіла і круглим диском зорового нерва. 

Необхідно також уважно провести обстеження периферичної сітківки на 360 

градусів за допомогою непрямого офтальмоскопа. Дослідження периферичної 

сітківки дозволяє ідентифікувати вітреоретинальні аномалії, вітреоретинальні 

ділянки ненормальної тракції, круглі атрофічні отвори, розриви сітківки «з 

кришечкою» або повні підковоподібні розриви сітківки. Склеральна депресія під 

час офтальмоскопії є дуже корисною технікою для поліпшення огляду 

периферичної сітківки. 



Пацієнти також повинні пройти обстеження парного ока, оскільки існує 

відносно висока частота білатеральних розривів або відшарувань сітківки, і 

безсимптомні розриви або відшарування можуть бути пропущені. 

У пацієнтів з щільним вітреальним крововиливом, хороший 

офтальмоскопічний огляд сітківки може виявитися неможливим. Жоден огляд 

заднього полюсу або периферичної сітківки не буде можливим у випадках, коли 

склоподібна порожнина заповнена кров'ю. У таких випадках використання 

ультразвукового очного B-сканування необхідне для визначення великих 

розривів сітківки та / або відшарування сітківки (зображення 1). Ультразвук, 

переважно, показує щільний вітреальний крововилив, плаваючий в склоподібній 

порожнині, а також наявність будь-якого підвищення сітківки. Оскільки дані 

ультразвукової діагностики не такі  інформативні, як візуальний огляд, пацієнтів 

з щільними вітреальними крововиливами часто детально обстежують з кількома 

послідовними ультразвуковими B-скануваннями або попереднім хірургічним 

втручанням з малокаліберною вітректомією та ретельним оглядом периферії 

сітківки [26]  (див. «Вітректомія» далі). 

ЛІКУВАННЯ 

Ведення заднього відшарування склоподібного тіла – більшість пацієнтів, які 

мають заднє вітреальне відшарування і не мають будь-яких розривів сітківки або 

розривів на периферії сітківки на 360 градусів, потребують лише спостереження 

та навчання. У метааналізі ретроспективних досліджень, у яких взяли участь 

1600 пацієнтів із симптоматичним заднім вітреальним відшаруванням, запізнілі 

розриви сітківки (не виявлені при початковому огляді) були виявлені в 1,8 %. 83 

% пацієнтів із пізнім розривом мали вітреальні або ретинальні кровотечі при 

початковому обстеженні або виникли нові симптоми [27]. Хоча під час 

дослідження ми намагалися ідентифікувати підгрупи пацієнтів, які не 

потребують додаткового обстеження після початкового огляду [28], однак 

рекомендуємо, щоб більшість пацієнтів спостерігалася протягом приблизно 

трьох місяців. Пацієнти, які описують фотопсії або мають крововилив в сітківку, 

але не мають розриву або відшарування сітківки, можуть вимагати подальшого 

спостереження протягом приблизно 1–2 місяців. 



Плаваючі помутніння часто розрішуються протягом періоду від 3 до 12 

місяців; вони розташовуються внизу поза зоровою віссю і / або стають менш 

помітними чи набридливими. Однак у деяких випадках плаваючі помутніння 

можуть бути постійним симптомом, а іноді можуть вимагати лікування 

вітректомією. 

Загалом, пацієнти з заднім відшаруванням склоподібного тіла не потребують 

жодних обмежень конкретних видів діяльності. Пацієнтів, у яких розвиваються 

збільшення симптомів спалахів, значно більше плаваючих помутнінь та / або 

втрата периферичного чи центрального зору, слід ще раз обстежити, обережно 

оглядаючи периферичну сітківку. 

Дірки сітківки або розриви. Пацієнти, які мають повний симптоматичний 

розрив «з кришечкою», або підковоподібний розрив сітківки, але не мають 

відшарування сітківки, явно виграють від лазерної ретинопексії або 

кріоретинопексії. Цим пацієнтам повідомляють, що їх ризик розвитку 

відшарування сітківки становить близько 30 %, і це лікування зменшує ризик до 

менш ніж 1 %. Оскільки ризики лазерної терапії або кріоретинопексії є 

мінімальними, співвідношення ризику / вигоди сильно сприяє лікуванню 

симптоматичних розривів сітківки профілактично. 

Пацієнти, яким проводять лазерну фотокоагуляцію, сідають перед щілинною 

лампою після знечулення ураженого ока місцевими краплями. Потім на 

поверхню ока поміщають контактну лінзу, щоб візуалізувати розрив сітківки, 

використовуючи біомікроскоп щілинної лампи. Після виявлення, розрив сітківки 

відмежовують двома-трьома рядами зливних лазерних коагулятів розміром від 

200 до 300 мікрон. Інтенсивність лазера, необхідна для цих процедур, може 

варіювати від 100 до 500 міліват, залежно від вираженості наявної катаракти та 

пігментації очного дна. 

Пацієнтів також можна лікувати лазерним непрямим офтальмоскопом, який 

дозволяє клініцисту одночасно оглядати, чинити депресію й обробляти лазером 

сітківку очей. Ця система доставки дозволяє більш периферичне лікування 

сітківки. 



Пацієнти, котрі лікуються кріоретинопексією, зазвичай, мають 

субкон'юнктивальну ін'єкцію лідокаїну в зоні розриву сітківки. Використовуючи 

непрямий офтальмоскоп, зонд кріоретинопексії розміщується на поверхні 

кон'юнктиви під розривом сітківки. На кінці цього зонда, який заморожує через 

склеру, хоріоїдею та сітківку, створюється заморожувальна кулька. Формується 

декілька кріоретинопексійних плям, щоб безперервно оточити розрив сітківки 

(рис. 1). 

Після закінчення будь-якого лікування, для тіла потрібно приблизно 1–2 

тижні, щоб утворити максимальну кількість кріоретинальної адгезії. Пацієнтам 

рекомендується мінімізувати рух очей (наприклад, при читанні) протягом цього 

періоду. Сидячи на дивані та дивлячись телепередачі, насправді є досить 

ефективним у мінімізації рухів голови та очей. 

Регматогенне відшарування сітківки – Без лікування більшість 

симптоматичних відшарувань сітківки прогресує і залучає всю сітківку й 

призводить до повної втрати зору. Отже, лікування призначають практично для 

всіх пацієнтів із симптоматичними відшаруваннями. 

Пацієнти, які мають повний розрив сітківки та незначне відшарування 

сітківки, можуть лікуватися відмежувальною лазерною фотокоагуляцією або 

кріоретинопексійним бар'єром. Хоріоретинальний рубчик, створений за 

допомогою цих процедур, може затримувати відшарування сітківки на місці та 

запобігати його поширенню й загрожувати макулі. Ці процедури найбільш 

підходять для невеликих периферичних відшарувань сітківки та для 

безсимптомних відшарувань сітківки. Процес аналогічний тому, що 

обговорюється для лікування розривів сітківки (див. «Ретинальна дірка або 

розрив» вище.) 

Пацієнти, які мають виражене регматогенне відшарування сітківки, 

потребують інших прийомів для прикріплення сітківки. Ці методи включають в 

себе пневматичну ретинопексію, тимчасовий перибульбарний балон, склеральне 

пломбування та / або парс плана вітректомію. 

Безсимптомні відшарування сітківки мають кращий прогноз. Серія випадків 

16 хворих з 18 очами з безсимптомним регматогенним відшаруванням сітківки 



виявила, що жоден не став симптоматичним протягом середнього періоду 

спостереження 46 місяців [29]. Пацієнти в цій когорті були відносно молодими 

(середній вік 56 років), жоден з них не мав верхнього відшарування, у всіх була 

принаймні часткова демаркаційна лінія при огляді, і тільки 3 з 18 відшарувань 

мали розриви сітківки (багато з них мали атрофічні отвори). Отже, неясно, чи 

можуть ці результати бути генералізованими для всіх пацієнтів з 

асимптоматичним відшаруванням сітківки. 

Очікуючи подальших даних, ми пропонуємо, щоб пацієнти з невеликими 

безсимптомними нижніми регматогенними відшаруваннями, викликаними 

атрофічними дірками, спостерігалися під суворим контролем або піддавалися 

лазерній фотокоагуляції. На даний момент продовжуватимемо лікувати інших 

пацієнтів з безсимптомними відшаруваннями. 

Пацієнти зі значним регматогенним відшаруванням сітківки повинні мати 

одну з трьох процедур повторного лікування: пневматичну ретинопексію, 

склеральне пломбування або вітректомію. Доступні  невеликі рандомізовані 

дослідження для визначення оптимального вибору однієї процедури над іншою, 

а рішення часто суб'єктивне [11]. Пневматична ретинопексія – це амбулаторна 

процедура з меншими витратами та меншою кількістю ускладнень і є доцільною 

як процедура першої лінії для нескладних випадків. Коли не вдасться, більш 

інвазивні процедури можуть бути виконані. 

Пневматична ретинопексія – Пневматична ретинопексія – це процедура, що 

виконується амбулаторно, і включає кріоретинопексію розриву сітківки, з 

інтравітреальним введенням газового міхура (малюнок 5). При строгій позиції 

голови здійснюється тампонада розривів сітківки, які знаходяться у верхній 

частині сітківки, інтравітреальним газовим міхуром, далі закриваються та 

запечатуються за допомогою хоріоретинальної адгезії, індукованої 

кріоретинопексією. Після того, як розрив сітківки закрито, клітини пігментного 

епітелію сітківки швидко (повторно) абсорбують субретинальну рідину, 

повторно приєднуючи сітківку. Цей процес реабсорбції займає від 24 до 48 годин 

[30, 31]. 



Також може бути можливим використання пневматичної ретинопексії у 

пацієнтів з розривами сітківки, які знаходяться в нижній частині сітківки, 

використовуючи перевернену  методику, яка вимагає від пацієнтів підтримувати 

положення голови вниз впродовж 6–8 годин [32]. 

Пневматична ретинопексія призводить до успішного прикріплення сітківки 

приблизно від 70 до 80 % часу після однієї процедури. У випадках невдачі 

більшість пацієнтів отримує склеральне пломбування та / або вітректомію. 

Склеральне пломбування – Склеральне пломбування виконується в 

операційній кімнаті. Після ретробульбарної ін'єкції або інфузії лідокаїну та 

бупівакаїну, проводиться кріоретинопексія розривів сітківки, після чого 

спочатку здійснюють накладання екзопланту на зовнішню поверхню склери, що 

відводить стінку ока та закриває розриви сітківки, а потім, за потребою, 

дренують субретинальну рідину (рис. 2). Склеральне втиснення, створене 

екзоплантом, не тільки допомагає закрити розрив сітківки та сприяє утворенню 

хоріоретинальної адгезії, але також сприяє зменшенню вітреоретинальної 

тракції. 

Модифікація техніки передбачає розміщення невеликого балонного катетера 

під розривом сітківки, щоб тимчасово закрити його й дозволити герметизацію 

отвору протягом періоду від 12 до 24 годин. Після того, як отвір сітківки 

герметично закритий, а субретинальна рідина реабсорбується, балонний катетер 

можна безпечно видалити. 

Рандомізоване, контрольоване дослідження з 198 пацієнтів з первинним 

неускладненим відшаруванням сітківки не виявило суттєвих відмінностей у 

результатах у пацієнтів, призначених для пневматичної ретинопексії порівняно 

зі склеральним пломбуванням [31]. 

Розміщення склеральної пломби призводить до успішного з'єднання сітківки 

приблизно в 80–90 % випадків після однієї операції. У випадках невдачі 

більшість пацієнтів отримує вітректомію. 

Вітректомія. Пацієнти з більш складними відшаруваннями сітківки можуть 

вимагати вітректомії (рис. 3). За допомогою цієї процедури на зовнішній стороні 

ока проводяться три склеротомії: одна, яка дозволяє вливати рідину в око, і дві 



інші, які використовуються для введення інструментів у задню частину ока. 

Використовуючи світлову трубку та вітреотом, усувається все центральне і 

периферичне склоподібне тіло, а вся вітреоретинальна тракція видаляється. 

Сітківка пацієнта може бути вирівняна внутрішньоопераційно з використанням 

повітряного пузиря або важкої перфторвуглеводної рідини. Ці пацієнти, 

переважно, залишаються з інтравітреальним повітрям, бульбашкою газу 

довготривалої дії (SF6 або C3F8) або силіконовою олією [33]. 

Вітректомія призводить до успішного прилягання сітківки приблизно в 80–90 

% випадків після однієї операції. У випадках невдач пацієнти часто потребують 

більш широких вітреоретинальних процедур, таких як поєднана екстракція 

катаракти та вставлення інтраокулярної лінзи, лінзектомія, обширне видалення 

епіретинальної мембрани, видалення волоконного субретинального фіброзу, 

розслаблююча ретинотомія та тампонада силіконовою олією. Практично всі 

пацієнти старше 50 років, які отримують вітректомію, розвинуть візуально 

значну катаракту протягом 6–18 місяців. 

Інші причини відшарувань сітківки – пацієнти, які мають тракційне 

відшарування сітківки (важка діабетична ретинопатія, проникна очна травма або 

вітреомакулярний синдром), також можуть отримати користь від хірургічного 

«прикладання» сітківки; всі ці випадки потребують хірургічного втручання з 

вітректомією pars plana. Під час такої операції часто потрібен великий пілінг, 

використовуючи гострокінцеві щипці та інтравітреальні ножиці. Після зняття 

вітреоретинальної тракції, сітківка може бути повторно прикріплена, як описано 

вище, і залишена з інтравітреальною тампонадою. 

Пацієнти, які мають ексудативне відшарування сітківки, повинні мати 

виявлену та проліковану етіологію цього відшарування. Хірургічне лікування 

цього типу відшарування сітківки здебільшого не рекомендується. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Немає жодних доказів того, що можна запобігти задньому 

відшаруванню склоподібного тіла. З іншого боку, оскільки вітреоретинальні 

аномалії, такі як решітчаста дегенерація з атрофічними дірками, 

вітреоретинальні тракції або маленькі круглі дірки сітківки, можуть призвести 

до відшарування сітківки, було запропоновано, щоб такі пацієнти могли 



скористатися профілактичною лазеркоагуляією або кріоретинопексією. Проте 

основним обмеженням профілактичної терапії є те, що більшість відшарувань 

сітківки зумовлена розривами сітківки, які розвинулися на ділянках сітківки, що 

були нормальними до відшарування склоподібного тіла [20]. 

Отже, лікування видимих уражень, пов'язаних з відшаруванням сітківки, може 

запобігти розривам на цих ділянках, але не розривам на нормальній сітківці. 

Систематичний огляд досліджень із залученням пацієнтів з безсимптомними 

вітреоретинальними аномаліями не виявив досліджень, які б відповідали 

критеріям включення, і, отже, не було зроблено жодних висновків щодо 

профілактичної терапії [34]. Через відсутність остаточних даних, 

найважливішим аспектом профілактики є інформування пацієнта про симптоми 

розривів сітківки або відшарування сітківки. Рання ідентифікація ретинальних 

розривів та швидке лікування цієї проблеми, зазвичай, призводить до 

профілактики відшарування сітківки та значної втрати зору. Крім того, є 

пацієнти з дуже високим ризиком, це такі пацієнти, у яких був гігантський розрив 

сітківки у парному оці, для них профілактичне лікування може бути доцільним.  

Нейропротекція фоторецепторів – Прогноз гостроти зору після репарації 

відшарування сітківки часто обмежений. Розроблено різні тваринні моделі 

відшарування сітківки, щоб краще зрозуміти клітинні та молекулярні механізми, 

що лежать в основі цієї втрати зору. Зразки тварин продемонстрували, що 

апоптоз фоторецептора відбувається стереотипним чином у відповідь на 

відшарування сітківки [1,35–38]. Розділення нейросенсорної сітківки від  

хоріоїдного кровообігу, що розташований нижче, призводить до ішемії та 

дегенерації сітківки через 12 годин після відшарування. Дослідження пацієнтів з 

відшаруванням сітківки також показали подібну картину втрати 

фоторецепторних клітин [39–41]. Кілька потенційних нейропротекторних 

засобів тестуються клінічно, що може попередити деякі з цих дегенерацій 

сітківки та покращити кінцеву гостроту зору у хворих з відшаруваннями сітківки 

без втягнення макули [42].  

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ – UpToDate пропонує два типи навчальних 

матеріалів для пацієнтів – «Основи» та «Поза основою». Основні навчальні 



матеріали («The Basics») для пацієнтів написані простою мовою, на рівні 5–6-го 

класів, і вони відповідають на чотири або п'ять ключових питань, які може мати 

пацієнт про свій стан. Ці статті найкраще підходять пацієнтам, які хочуть 

отримати загальний огляд, а також віддають перевагу коротким матеріалам,  які 

легко читаються. Матеріали «Beyond the Basics» довші, більш доведені й більш 

деталізовані. Ці статті написані на рівні читання 10–12-го класів і є кращими для 

пацієнтів, які хочуть мати поглиблену інформацію та люблять деякий медичний 

жаргон. 

Тут наведені навчальні статті для пацієнтів, які мають відношення до цієї теми. 

Ми радимо вам роздрукувати або надіслати ці теми електронною поштою своїм 

пацієнтам. (Також ви можете знайти статтю про навчання пацієнтів на різні теми 

шляхом пошуку за «інформація для пацієнта» («patient info») та ключовими 

словами). 

● Основні теми (див. «Навчання пацієнтів: відшарування сітківки очей 

(Основи)») («Patient education: Detached retina (The Basics)») 

РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

● Без лікування більшість симптоматичних відшарувань сітківки прогресує, 

щоб залучити всю сітківку і призвести до втрати зору (див. «Вступ» вище.) 

● Відшарування сітківки класифікуються як «регматогенні», якщо вони є 

результатом розриву або дірки сітківки та як «нерегматогенні» в іншому випадку 

(див. «Патофізіологія» вище.) 

● Регматогенні відшарування зустрічаються найчастіше, і вони є наслідком 

заднього відшарування склоподібного тіла, нормальної події у людей віком від 

50 до 75 років. У деяких пацієнтів ділянки адгезії під час заднього вітреального 

відшарування можуть потягнути сітківку і викликати розрив. Регматогенні 

відшарування також можуть виникати після очних травм, хоча це рідкісне явище 

(див. «Регматогенне відшарування сітківки» вище.) 

● Нерегматогенні відшарування можуть виникати у пацієнтів з 

проліферативною діабетичною ретинопатією, неоваскуляризацією сітківки або 

запальними станами та при інших умовах  (див. «Нерегматогенне відшарування 

сітківки» вище.) 



● Фактори ризику для регматогенних відшарувань включають міопію, 

фокальне стоншення периферії сітківки, що називається решітчастою 

дегенерацією, а також сімейний анамнез розривів чи відшарування сітківки. 

Безсимптомні розриви сітківки не прогресують до відшарування сітківки (див. 

«Епідеміологія / фактори ризику» вище.) 

● Пацієнти із симптоматичним заднім вітреальним відшаруванням, які 

розвивають повні розриви сітківки, мають високий ризик відшарування сітківки. 

Найпоширенішим симптомом заднього відшарування склоподібного тіла є 

збільшення кількості плаваючих помутнінь в одному оці. Спалахи світла 

(фотопсія) також часто зустрічаються під час заднього вітреального 

відшарування, і якщо розривається невелика судина сітківки, пацієнт може 

помітити «душ» чорних плям (еритроцитів) та / або помітне зменшення зору 

(див. «Клінічні прояви» вище). 

● Пацієнти з відшаруваннями сітківки (через заднє вітреальне відшарування 

або інші етіології) скаржаться на периферичний дефект поля зору (див. «Клінічні 

прояви» вище). 

● Пацієнти з симптомами заднього вітреального відшарування повинні бути 

швидко оглянуті офтальмологом, щоб виключити розриви або відшарування 

сітківки. Пацієнти з новим і прогресуючим дефектом поля зору, що свідчить про 

відшарування сітківки, вимагають термінового обстеження (див. «Діагностика» 

вище). 

● Через відсутність розривів сітківки або вітреальних пігментованих клітин, 

більшість пацієнтів із заднім відшаруванням склоподібного тіла не потребує 

спеціального лікування, але повинна бути оглянута офтальмологом через 1–3 

місяці (див. «Ведення заднього відшарування склоподібного тіла» вище.) 

● Пацієнти з ретинальною діркою або розривом при наявності 

симптоматичного заднього вітреального відшарування повинні лікуватися 

офтальмологом за допомогою лазерної фотокоагуляції або кріоретинопексії, щоб 

запобігти відшаруванню сітківки (див. «Ретинальні дірки або розриви» вище). 

● Пацієнти з відшаруванням сітківки, зазвичай, лікуються однією або кількома з 

наступних процедур: лазер або кріоретинопексія, пневматична ретинопексія, 



склеральне пломбування або вітректомія. Пацієнти з невеликими 

відшаруваннями периферійної сітківки можуть лікуватися відмежувальними 

процедурами, такими як кріоретинопексія або лазерна фотокоагуляція. Деякі 

пацієнти з безсимптомними регматогенними відшаруваннями сітківки можуть 

ретельно спостерігатися без терапії або відмежувального лікування (див. 

«Регматогенне відшарування сітківки» вище.) 
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