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STRESZCZENIE
Niedrożność naczyń tętniczych siatkówki jest, ze względu na swoje dramatyczne objawy i kon-

sekwencje dla procesu widzenia, a także życia, przedmiotem wielu badań naukowych od kil-

kudziesięciu lat [1]. Teorie dotyczące przyczyn, ale przede wszystkim leczenia tej choroby są 

często kontrowersyjne i niejednokrotnie sprzeczne ze sobą [1]. Szacuje się, że częstotliwość 

występowania tej choroby wynosi od 1/100 000 ludzi, a w populacji pacjentów okulistycznych  

1/10 000 pacjentów [2] do 1,8–1,9/100 000 ludzi [3, 4]. Czynnikami ryzyka wystąpienia niedroż-

ności tętniczej są nadciśnienie tętnicze (obserwowane u 2/3 pacjentów), cukrzyca, niewydolność 

tętnicy szyjnych i wieńcowych, a także palenie papierosów [3, 5]. Duże badanie porównawcze 

wykazało, że pacjenci z ostrym niedokrwieniem siatkówki mają znacznie większe ryzyko wystą-

pienia incydentów sercowo-mózgowych, obejmujące zawał serca i udar mózgu [6].
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ABSTRACT
Central retinal artery occlusion (CRAO), because of its devastating consequences for vision and 

bad prognosis for life, is an emergency state for ophthalmologists and vascular specialities. There 

are many contradictory theories on pathophysiology and treatment of that disease. Fortunately 

incidence rate of CRAO is rare and is 1,8-1,9/ 100000 persons. Risk factors for CRAO are: hy-

pertension, diabetes, stenosis of internal carotid artery and smoking. A large study proved that 

patients with CRAO have a higher risk for cardiovascular and brain events. Although a large body 

of literature on treatment of CRAO is present, there is no consensus on e<ective treatment of that 

disease and further studies must be conducted.
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Niedrożność tętnicza siatkówki to zespół chorób o pod-

łożu naczyniowym przebiegających z różnymi stop-

niami niedrożności naczyń tętniczych siatkówki na tle 

zatorowym lub zakrzepowym, objawiających się na-

głym, bezbolesnym i głębokim obniżeniem ostrości wi-

dzenia, najczęściej nieodwracalnym [1]. American Heart 

Association/American Stroke Association opublikowały 

w 2013 r. konsensus dotyczący definicji udaru, który za-

wiera stwierdzenie, że na definicję udaru (uszkodzenia 

tkanek spowodowanego niedotleniem) centralnego ukła-

du nerwowego składa się uszkodzenie tkanki mózgowej, 

rdzenia przedłużonego i siatkówki [7]. Tłumaczeniem tej 

definicji jest wspólne pochodzenie embriologiczne wy-

mienionych tkanek.

Podział według Hayreha

Hayreh wyróżnia cztery typy ostrej niedrożności tętni-

czej siatkówki [1]:

zamknięcie pnia tętnicy środkowej siatkówki (central 

retinalarteryocclusion, CRAO),

zamknięcie gałęzi tętnicy środkowej siatkówki (branch 

retinal artery occlusion, BRAO),

wysięki miękkie (cottonwool spot, CWS),

przejściowe zaniewidzenie (amaurosisfugax, AF).

Podział według Metha

Mehta i inni [8] w oparciu o obraz kliniczny, obraz an-

giografii fluoresceinowej oraz OCT dzielą niedrożność 

tętniczą na:

niedrożność z powrotem perfuzji (reperfused CRAO),

niedrożność bez powrotu perfuzji (non-perfused, 

CRAO),

niedrożność z obecną drożną tętnicą rzęskowo-siat-

kówkową (CRAO with cilioretinal sparing),

niedrożność w przebiegu zapalenia tętnic (arteritic 

CRAO).

Podział CRAO

Zamknięcie pnia tętnicy środkowej siatkówki (CRAO) 

po raz pierwszy zostało opisane przez Von Graefe’go 

już w 1859 roku [9], a podzielone na przez Hayreh i Zim-

mermana [10] na cztery podtypy:

1. Niedrożność (niezapalna) naczyń tętniczych siatkówki, 

objawiająca się klasycznym obrazem oftalmoskopowym 

bladej siatkówki z objawem wiśniowej plamki w dołku, 

z nieobecnym lub nikłym krążeniem tętniczym w an-

giografii fluoresceinowej, przy braku cech olbrzymio-

komórkowego zapalenia tętnic. Jest to najczęstsza po-

stać niedrożności (2/3 wszystkich przypadków). Głowną 

jej przyczyną jest zator, a znaczniej rzadziej spowodo-

wana jest zakrzepem czy urazem. Powszechnie uważa 

się, że materiał zatorowy najczęściej lokuje się na po-

ziomie blaszki sitowej tarczy nerwu wzrokowego, ale 

badania Hayreh z 1958 roku [10] wykazały, że najwęż-

sze światło tętnicy środkowej siatkówki jest w miejscu 

wejścia tętnicy środkowej siatkówki do opony twardej 

nerwu wzrokowego. Badania histopatologiczne wyka-

zują, że materiał zakrzepowy znajdowany jest na po-

ziomie blaszki sitowej [1], patrz ryc. 1–4.

2. Niedrożność tętnicza niezapalna siatkówki z zaoszczę-

dzeniem tętnicy rzęskowo-siatkówkowej w przypadku 

jej obecności: postać ta pozwala na zachowanie wi-

dzenia w zajętym oku o wielkości zależnej od rozmiaru 

tętnicy rzęskowo-siatkówkowej [10].

Ryc. 1. Objaw wiśniowej plamki w CRAO

Ryc. 2. CRAO – niecałkowite wypełnienie tętnic kontrastem 

(wsteczne zakontrastowanie tętnicy środkowej siatkówki)
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3. Niedrożność tętnicza naczyń siatkówki spowodowana 

olbrzymiokomórkowym zapaleniem naczyń tętniczych: 

w przypadku wersji rozwojowej tętnicy środkowej siat-

kówki odchodzącej we wspólnym pniu z tętnicami rzę-

skowymi tylnymi od tętnicy ocznej i przy zajęciu przez 

proces zapalny tego pnia, obserwujemy jednoczesną 

niedrożnością tętniczą siatkówki, jak i neuropatię nie-

dokrwienną przednią nerwu wzrokowego (cechy typo-

we zatoru pnia z lub bez obrzęku tarczy nerwu wzro-

kowego) [12].

4. Przejściowa, niezapalna niedrożność tętnicza naczyń 

siatkówki spowodowana może być skroniowo uloko-

wanym materiałem zatorowym, który może ulec samo-

istnemu przemieszczeniu na obwód (najczęściej jest to 

materiał zatorowy płytkowo-włóknisty) [1]. Może być 

również spowodowana spadkiem ciśnienia perfuzji łoża 

naczyniowego oka poniżej wartości granicznej (ciśnie-

nie perfuzji łoża naczyniowego jest równe średniemu 

ciśnieniu tętniczemu krwi minus ciśnienie wewnątrz-

gałkowe, a więc może spaść, gdy mamy spadek ciśnie-

nia tętniczego lub wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowe-

go) [10]. Przejściowa niedrożność może być również 

spowodowana skurczem tętnicy środkowej siatkówki.

W diagnostyce znaczenie mają:

Charakterystyczny wywiad: objawami niedrożności 

pnia tętnicy środkowej siatkówki jest typowo nagła, 

głęboka (najczęściej do ruchów ręki przed okiem lub 

poczucia światła), bezbolesna utrata widzenia w za-

jętym oku. Objawy te mogą wystąpić o każdej porze 

dnia, co ma zwykle związek z bezpośrednią przyczy-

ną niedrożności naczynia. Całkowita utrata widzenia 

może być poprzedzona przejściowymi zaniewidzenia-

mi (wędrujący materiał zatorowy, olbrzymiokomórko-

we zapalenie tętnic). Jednoczesna, obustronna nie-

drożność zdarza się niezmiernie rzadko, np. podczas 

hemodializy lub przedłużającego się zabiegu chirur-

gicznego. Niedrożność ta zwykle występuje u ludzi 

w wieku podeszłym, ale spotykana jest także u mło-

dzieży, a nawet u niemowląt [1].

Obraz kliniczny: zwykle powoduje rozległy mroczek 

bezwzględny centralny lub paracentralny pola widze-

nia, w zależności od postaci niedrożności [10]. Hay-

reh i Zimmerman [13] podzielili objawy niedrożno-

ści na wczesne (nieprzejrzystość siatkówki tylnego 

bieguna, objaw wisienki w plamce, zaburzenia prze-

pływu tętniczego siatkówki, obrzęk tarczy nerwu 

wzrokowego, bladość siatkówki, a także zaburzenia 

względnego dośrodkowego odruchu na światło [14] 

oraz objawy późne (zanik nerwu wzrokowego, osła-

bienie przepływu tętniczego, anastomozy rzęskowo- 

-siatkówkowe, zmiany w nabłonku barwnikowym 

siatkówki). Niedrożność tętnicza siatkówki może pro-

wadzić do neowaskularyzacji na tęczówce (10,9%), 

a w 6,4% do jaskry neowaskularnej [15].

Należy tu również wymienić zamknięcie połowy tętnicy 

środkowej siatkówki. Wytłumaczeniem tej postaci nie-

drożności tętniczej jest obecność wersji anatomicznej 

podwójnego pnia tętnicy środkowej siatkówki, rozwi-

dlającego się tuż przed blaszką sitową. Potwierdzono to 

w badaniach USG Color Doppler [16, 17] oraz w bada-

niach anatomicznych [10]. Przypadek niedrożności po-

łowy tętnicy środkowej opisano u dzieci z wadami serca 

Ryc. 3. CRAO – faza wczesna angiografii fluoresceinowej 

(brak zakontrastowania naczyń)

Ryc. 4. CRAO – angiografia fluoresceinowa ze wstecznym 

wypełnieniem tętnicy środkowej siatkówki
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i wtórnymi stanami sprzyjającymi nadmiernej krzepliwo-

ści (policytemia) [18].

Objawami niedrożności gałęzi tętnicy środkowej siat-

kówki (BRAO) są: regionalne zblednięcie siatkówki, zwę-

żenie światła tętnicy, poprzerywany słup krwi, widoczny 

lub niewidoczny materiał zatorowy (najczęściej w roz-

widleniu naczynia), mogą wystąpić cechy zapalenia na-

czyń (o ile towarzyszy stan zapalny). W późnych okresach 

od incydentu wystąpić może zblednięcie tarczy nerwu 

wzrokowego [1]. W przejściowej niedrożności gałęzi tęt-

nicy środkowej siatkówki mogą wystąpić tylko wysięki 

miękkie, które mogą maskować tę postać niedrożności 

tętniczej i można jej nie rozpoznać. W badaniu angio-

grafii fluoresceinowej, w fazach wczesnych, występuje 

regionalny brak wypełnienia zamkniętej gałęzi tętniczej. 

W fazach późnych na skutek wypełniania wstecznego 

z sąsiadujących rejonów zdrowej siatkówki następuje 

powrót wypełnienia kontrastem [1].

Wysięki miękkie (cottonwool spots) są objawami czę-

sto spotykanymi w innych retinopatiach, a tym samym 

są objawami niespecyficznymi. Szczególnie źle rokujące 

dla procesu widzenia jest skojarzenie wysięków miękkich 

z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic. Stan ten 

wymaga leczenia wysokimi dawkami sterydów. Dlate-

go też stwierdzenie obecności wysięków miękkich, przy 

braku innych przyczyn ich wystąpienia, u osób powyżej 

50. roku życia wymaga wykluczenia olbrzymiokomórko-

wego zapalenia tętnic [12]. Wysięki miękkie są puszystymi 

ogniskami o nieregularnych kształtach. Spowodowane są 

zastojem przepływu aksoplazmy w niedokrwionej war-

stwie włókien nerwowych siatkówki. Wysięki te z upływem 

czasu ulegają całkowitemu zanikowi [1]. We wczesnych 

fazach angiografii fluoresceinowej dają objaw ciemnego 

obszaru spowodowanego obrzękiem siatkówki. Po re-

sorpcji obrzęku siatkówki pozostaje trwale ogniskowy brak 

wypełniania się kontrastem naczyń (tzw. odcisk buta) [1].

Przejściowe zaniewidzenie (amaurosis fugax, AF) zwy-

kle tłumaczone jest przejściowym niedotlenieniem siat-

kówki. Trzeba jednak pamiętać też o innych przyczynach 

tego zjawiska, jak np. przejściowe ostre niedotlenienie 

tarczy nerwu wzrokowego (obserwowane w angiogra-

fii fluoresceinowej), krwawieniem do komory przedniej, 

czy obecnością dużego zagęszczenia ciała szklistego [1]. 

Przyczynami AF najczęściej opisywanymi w literaturze są: 

zatory pochodzące z tętnicy szyjnej, uwalniane samoist-

nie podczas plastyki naczyń lub ich stentowania, zatory 

pochodzenia sercowego (wegetacje bakteryjne, skrzepy 

ze sztucznych zastawek serca, śluzaki przedsionków, prze-

trwałe otwory owalne, migotanie przedsionków, podostre 

zapalenie wsierdzia oraz wyżej wymienione przyczyny 

powodujące niedrożność tętnicy środkowej siatkówki [1]. 

Hayreh wraz z współautorami w swoim badaniu wykazali, 

że przyczyną AF może być serotonina uwalniana dzięki 

agregacji płytek krwi na blaszce miażdżycowej w tętnicy 

szyjnej. Serotonina powoduje przejściowy skurcz naczyń 

i niedrożność tętnicy środkowej siatkówki [19]. W innym 

badaniu Hayreh i inni wykazali, że 31% pacjentów z utratą 

widzenia w przebiegu olbrzymiokomórkowego zapalenia 

tętnic miało w wywiadzie przejściowe zaniewidzenia [13]. 

Dlatego objawy AF u pacjentów, szczególnie po 50. roku 

życia, również powinny zmuszać do wykluczenia olbrzy-

miokomórkowego zapalenia tętnic. Jako przyczynę przej-

ściowego zaniewidzenia trzeba brać pod uwagę także 

przejściowy spadek perfuzji krwi [1].

Obraz angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej. 

Angiografia fluoresceinowa wykazuje obniżony, poprze-

rywany słup krwi w tętnicy lub całkowicie nieobecny 

przepływ w zamkniętym naczyniu [8, 20]. Chińscy bada-

cze zwracają uwagę w angiografii fluoresceinowej rów-

nież na czas przepływu ręka – siatkówka oraz obecny 

przeciek kontrastu [21].

Obraz OCT. W OCT Ahn i inni [22] stwierdzili różne-

go rodzaju zaburzenia warstw wewnętrznych siatkówki, 

w zależności od stopnia niedrożności tętniczej. W nie-

całkowitym zamknięciu naczyń minimalne zaburzenie 

architektury siatkówki ze zwiększeniem hiperrefleksyjno-

ści warstw wewnętrznych, bez obrzęku siatkówki. W nie-

drożności subtotalnej obserwowali obrzęk wewnętrz-

nych warstw plamki i zaburzenie układu warstwowego 

warstw wewnętrznych siatkówki. W całkowitej niedroż-

ności stwierdzili znaczny obrzęk wewnętrznych warstw 

plamki ze ścieńczeniem poddołkowym naczyniówki 

(prawdopodobny zmniejszony przepływ naczyniówko-

wy). Obraz OCT po miesiącu od wystąpienia niedrożności 

wykazał we wszystkich stopniach niedrożności ścieńcze-

nie warstw wewnętrznych siatkówki, a w zaawansowa-

nych stadiach niedrożności ścieńczenie również warstw 

zewnętrznych (ryc. 5).

Obraz angio-OCT pokazuje obraz zmniejszone-

go przepływu w splotach włośniczkowych powierz-

chownych i głębokich w ostrej niedrożności tętniczej, 

zachowany przepływ w warstwach głębokich w prze-

wlekłym niedokrwieniu z zachowaną tętnicą rzęskowo-

-siatkówkową i zmniejszony przepływ w splotach pro-

mienistych okołotarczowych u pacjentów z przewlekłym 

niedokrwieniem tętniczym [23].

USG Doppler tętnic dogłowowych w celu wykrycia 

zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych. Badanie EAGLE 
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wykazało obecność wcześniej niezdiagnozowanych 

czynników ryzyka niedrożności aż u 78% pacjentów 

z CRAO, z czego nieczęstym była jednostronna nie-

drożność tętnicy szyjnej (> 70%) u 40% pacjentów [24].

TK głowy wykonywane jest w celu wykrycia potencjal-

nych zatorów tętniczych w obrębie mózgowia.

Diagnostyka ogólna chorób towarzyszących. Wszy-

scy pacjenci z niedrożnością tętniczą siatkówki powinni 

być diagnozowani w kierunku nadciśnienia tętniczego, 

hiperlipidemii, cukrzycy, zwężeń tętnic szyjnych i cho-

rób sercowo-naczyniowych, by wykryć ewentualnie 

niezdiagnozowane uprzednio czynniki ryzyka i włączyć 

wtórną profilaktykę [5]. U pacjentów tych powinno się 

również wykluczyć GCA.

Niedrożności pnia oraz gałęzi tętnicy środkowej siatkówki 

na tle niezapalnym najczęściej łączone są z niestabilno-

ścią płytek miażdżycowych w tętnicach szyjnych, któ-

re mogą uwolnić się samoistnie lub podczas angiografii 

naczyń szyjnych, podczas ich udrażniania (stenty, endar-

terektmie) [25]. Mogą mieć związek z wewnątrznaczy-

niowym zamykaniem tętniaków tętnicy ocznej [26, 27].  

Miażdżyca dużych tętnic jest czynnikiem ryzyka nie-

drożności tętniczej siatkówki, a w okresie jednego mie-

siąca także innych incydentów naczyniowych, w tym 

udaru mózgu występującego po tej samej stronie [28].  

Zatory obserwuje się po zabiegach koronarografii, przy 

migotaniu przedsionków [29], obecności złogów na za-

stawkach serca, przy zapaleniu bakteryjnym wsierdzia, 

przy śluzaku przedsionków [30], przy przetrwałym otwo-

rze owalnym, a także w migrenie. Zatory obserwowane 

były także po witrektomiach z neurotomią promienistą 

nerwu wzrokowego, a także po innych chirurgicznych 

zabiegach gałki ocznej (związek z manipulacjami na gałce 

ocznej oraz zmianami ciśnienia wewnątrzgałkowego) [31]. 

CRAO opisywano również w półpaścu ocznym [1, 32]. 

Niedrożność tętniczą opisano także po znieczuleniu pod 

torebkę Tenona [33]. CRAO u małych dzieci występowa-

ła w przebiegu infekcji Mycoplasma pneumoniae, gdzie 

oprócz CRAO, obserwowano cechy udaru mózgu [34]. 

Przypadki niedrożności tętniczej siatkówki obserwowa-

ne są również po coraz częściej stosowanych zabiegach 

z zakresu kosmetologii, głównie po stosowaniu tzw. wy-

pełniaczy, a także po autologicznym przeszczepie tłusz-

czu [14]. Niedrożność tętnicza siatkówki (z oftalmoplegią) 

występowała po zabiegach chirurgicznych kręgosłupa 

wykonywanych w pozycji na brzuchu [35].

Niedrożność tętniczą stwierdzano również w rzadziej 

występujących schorzeniach lub procedurach medycz-

nych, takich jak: ziarniniak Wegenera, zespół Churga-

-Straussa, choroba Behceta, sarkoidoza, anemia sierpowa-

to-krwinkowa, rozwarstwienie tętnicy szyjnej, zaburzony 

poziom lipoproteiny w osoczu krwi, wysoki poziom ho-

mocysteiny [36], wysoki poziom antykoagulanta tocz-

niowego, AIDS, białaczka, chłoniaki typu non-Hodkin, 

chłoniaki T-komórkowe, doustna antykoncepcja, zespół 

nietrzymania barwnika (zespół Blocha-Sulzberga), cho-

roba Fabriego, choroba kociego pazura, ciężkie złama-

nia oczodołu typu blow-out lub inne typy urazu twa-

rzoczaszki z towarzyszącą przetoką szyjno-jamistą [37], 

okołooperacyjny zator tętnicy środkowej siatkówki [31], 

znieczulenie okołogałkowe, iniekcje sterydów w okolicy 

czoła, procedura LASIK. Przejściowe niedrożności ob-

serwowano po ukąszeniu przez żmiję [1, 38, 39]. Jed-

noczasowa niedrożność żylna i gałęzi tętnicy środkowej 

siatkówki obserwowana była u osób po ciężkim wysiłku 

fizycznym [40]. Niedrożność tętniczą opisywano również 

w przebiegu czerwienicy prawdziwej [41]. Zator gałęzi 

Ryc. 5. Zanik zewnętrznych warstw dołka w CRAO (obraz 

własny)
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tętnicy środkowej siatkówki spotykany jest często w scho-

rzeniach wyżej wymienionych, jak w wieloogniskowym 

zapaleniu siatkówki, chorobie Crohna, chorobie Whipplea, 

boreliozie, chorobie Meniera, zespole Susaca (triada ob-

jawów: encefalopatia, zator gałęzi tętnicy środkowej siat-

kówki, utrata sensoryczna słuchu) [42]]. Opisywano także 

przypadki niedrożności tętniczej w zespole Rendu-Osle-

ra-Webera (wrodzona, krwotoczna teleangiektazja) [43].

Najczęstsza zapalna przyczyna to olbrzymiokomórkowe 

zapalenie tętnic (giant cell arteritis, GCA). Podejrzenie GCA 

wymaga zebrania dokładnego wywiadu: pacjenci naj-

częściej powyżej 50. roku życia z CRAO oraz objawami 

obejmującymi: bóle głowy, nadwrażliwość skóry głowy 

i okolic tętnicy skroniowej, chromanie żuchwy, ból ucha, 

nudności, gorączka, utrata wagi. Diagnostyka GCA obej-

muje także badanie morfologii, OB, CRP oraz liczby pły-

tek. Jednoznaczne potwierdzenie uzyskujemy na pod-

stawie biopsji tętnicy skroniowej (oczekiwanie na biopsję, 

przy innych objawach sugerujących GCA, nie powinno 

opóźniać włączenia leczenia wysokimi dawkami sterydów 

ogólnych) [1, 8, 12, 44]. Rzadziej występujące przyczyny 

zapleń naczyń to choroba Takayasu [45], choroba Burgera 

(thromboangitis obliterans) [36], sarkoidoza.

Zator tętnicy rzęskowo-siatkówkowej spotykany jest 

w skojarzeniu z zatorowością, niedrożnością naczyń 

żylnych siatkówki, olbrzymiokomórkowym zapaleniu 

naczyń tętniczych, używaniem Viagry z toczniem ukła-

dowym, zespołem antyfosolipidowym, migreną, a także 

spotykany w ciąży [1].

Zasadnicze znaczenie dla prób leczenia niedrożności 

tętniczej siatkówki ma czas tolerancji siatkówki na ostre 

niedotlenienie, który według Hayreha wynosi 97 minut 

(brak uchwytnych uszkodzeń siatkówki; po 240 minu-

tach niedotlenienia dochodzi do nieodwracalnych zmian 

martwiczych) [47,48].

Hayreh twierdzi, że nie ma skutecznego udowodnio-

nego leczenia niedrożności tętniczej [1]. 

Leczenie niedrożności możemy podzielić na nieinwazyj-

ne i inwazyjne. Do grupy pierwszej zaliczamy:

standardowo stosowane leczenie: masaż gałki ocz- 

nej w celu przesunięcia materiału zatorowego na ob-

wód [1, 49, 50],

obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, a tym samym 

zwiększenie ciśnienia perfuzji siatkówki (acetazolamid, 

mannitol, glicerol dożylnie) [2, 49],

rozszerzenie naczyń siatkówki za pomocą dwuazota-

nu izosorbidu lub 0,5 mg nitrogliceryny (podjęzykowo, 

trzy razy dziennie) [2, 49],

oddychanie powietrzem z papierowej torby (akumu-

lacja dwutlenku węgla),

ogólnoustrojowe sterydy w celu zmniejszenia obrzę-

ku śródbłonka naczyń [2],

leczenie przeciwpłytkowe, 

leczenie heparyną,

dożylna tromboliza z podaniem tkankowego akty-

watora plazminogenu (tPA) w dawce 0,9 mg/kg, max 

dawka 90 mg) dla niedotlenienia obecnego do trzech 

godzin [51] wraz z współautorami podają również sku-

teczność jednoczesnego podania rt-PA i złożonej ani-

sodyny (compound anisodine) [2,49],

tromboliza dotętnicza, według uaktualnionych zale-

ceń AHA/ASA, powinna być rozpatrywana jako efek-

tywniejsza od dożylnej trombolizy dla niedotlenienia 

trwającego do sześciu godzin [52]. Jednak Page i inni 

sugerują, że nie ma związku z czasem od wystąpienia 

objawów do podjęcia takiego leczenia [53],

leczenie za pomocą komory hiperbarycznej [1, 54],

zmniejszanie sztywności czerwonych krwinek krwi za 

pomocą pentoksyfiliny,

injekcje zagadkowe 0,5 ml atropiny [49].

Do grupy tej zaliczamy:

paracenteza komory przedniej [2],

usuwanie zatoru i nacinanie tętnicy za pomocą Nd: 

YAG [55],

usuwanie zatoru za pomocą Nd: YAG w połączeniu 

z dotętniczym zastosowaniem urokinazy (dla BRAO 

lub zatoru połowy siatkówki) [56],

witrektomia z masażem zamkniętej tętnicy i jej cza-

sowym skrwawieniem [57],

podawanie wsteczne do tętnicy nadoczodołowej pa-

paweryny (działanie przeciwskurczowe).

Obecnie najskuteczniejszą spośród powyżej wymie-

nionych metodą leczenia jest lokalne leczenie trom-

bolityczne poprzez podanie leków trombolitycznych 

bezpośrednio do tętnicy ocznej [2, 19, 25, 58]. Lokalne 
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leczenie trombolityczne obejmuje selektywne leczenie 

tętnicy ocznej lub selektywne leczenie tętnicy szyjnej 

wewnętrznej (np. podanie 400 000 U urokinazy z 30 mg 

papaweryny)oraz jeszcze bardziej selektywne wstecz-

ne podanie leków trombolitycznych do gałęzi tętnicy 

ocznej, czyli do tętnicy nadbloczkowej lub nadoczodo-

łowej [59]. Najnowsze doniesienia podają skuteczność 

abciximabu (ReoPro; inhibitor glikoproteiny IIb/IIIa, który 

ma kluczowe znaczenie w agregacji płytek krwi) w le-

czeniu niedrożności tętniczej na tle zakrzepowym [60].

Niedrożność gałęzi tętnicy środkowej siatkówki (BRAO). 

Można stosować metody jak w CRAO. Opisywane szcze-

gólnie w BRAO są:

chirurgiczne usuwanie zatoru (pars plana witrektomia 

z podłużnym nacięciem tętnicy w rzucie materiału za-

torowego, z masażem tego naczynia oraz ewentual-

nym usunięciem skrzepu za pomocą pęsety; zabieg 

wykonywany do 33 godzin od zaniewidzenia) według 

Garcia-Arumi i innych jest uważane za skuteczną me-

todę leczenia niedrożności tętniczej siatkówki [61], 

choć Hayreh podkreśla, że jest to skuteczna technika, 

ale wykonana w czasie zanim dojdzie do nieodwracal-

nej martwicy niedotlenionej siatkówki [62],

usuwanie zatoru i nacinanie tętnicy za pomocą Nd: 

YAG [55, 56],

leczenie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic za 

pomocą wysokich dawek ogólnoustrojowych stery-

dów [1],

przejściowa niedrożność gałęzi tętnicy środkowej siat-

kówki nie wymaga leczenia [1].

Wysięki miękkie (cottonwool spots, CWS) i przejściowe 

zaniewidzenia (amaurosis fugax): u osób po 50. roku życia 

wymagają wykluczenia olbrzymiokomórkowego zapale-

nia tętnic, a w przypadku potwierdzenia tego rozpoznania, 

leczenia wysokimi dawkami ogólnoustrojowych sterydów 

w celu zapobiegnięcia potencjalnej utracie widzenia [1].

Niedrożność tętnicza w okulistyce jest stanem nagłym, 

ze złym rokowaniem co do poprawy widzenia, a cza-

sem i życia. Stan ten wymaga pilnej diagnostyki czyn-

ników ryzyka odnośnie dalszego stanu zdrowia (widze-

nie w drugim oku), jak i ryzyka zgonu. Olbrzymia ilość 

publikacji odnośnie różnych przyczyn i metod leczenia 

dowodzi braku jednoznacznie udowodnionego, bez-

piecznego i skutecznego schematu leczniczego tego 

schorzenia, co wymaga dalszych badań.
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