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7. Кратко представяне на гайдлайна: 

Ретиналните венозни  оклузии се характеризират с дилатация на съдове, интраретинални хеморагии, ексудати и макулен оток. 
Според локализацията на оклузията те се подразделят на централни, клонови и хемицентрални. 
В зависимост от степента на оклузия могат да бъдат исхемични и едемни. 
Целта на пропоръките е да се предоставят правила за бърза диагностика и ранно лечение, тъй като при съдовите инциденти 
то е от съществена важност. 
 

   
8. Подробно представяне: 

 
 

Диагностика, превантивни и оперативни мерки при ретинални венозни оклузии в зависимост от тежестта 
 
 
 

Степен на 
тежест 

Зрителна 
острота 

ВОН Оглед 
при 
мидриаза 

Флуоресцеинова 
ангиография* 

ОСТ/ 
ОСТА 

Ехография Лазер Интра-
витреални 
инжекции: 
/Анти-
VEGF, 
стероиди/ 

Хирургия** Клас Ниво 

ЦВО 
исхемична 

V V V V P P V P P I A 

ЦВО без 
исхемия 

V V V P P P P P P I A 

КВО 
исхемична 

V V V V P P V P P I A 

КВО без 
исхемия 

V V V P P P P P P I A 

            

 
Легенда:  V – задължително; P – препоръчително по преценка на специалиста; О – не се налага 
ЦВО – централна венозна оклузия, КВО – клонова венозна оклузия, ОСТ – оптична кохерентна томография, ОСТА – оптична 
кохерентна томография ангиография, ВОН – вътреочно налягане 

 



 
*  Флуоресцеинова ангиография /ФА/ не се извършва при анамнеза за алергия към Флуоресцеин, поради риск от анафилактичен шок 
и внезапна смърт 
   При наличие на множество ретинални хеморагии ФА се извършва след резорбция на хеморагиите, поради блокиращ ефект на 
кръвта върху ретиналната микроциркулация.  
   При случаи на контраиндикации за провеждане на ФА, може да се замени с ОСТА. 
** Хирургия се предприема при оток на макулата с тракция или епиретинална мембрана, както и при наличие на хемофталм. 
 
 
 

 
Лечение на ретинални венозни оклузии: 
 
I. Оптимизиране на медикаментозната терапия: стриктен контрол на кръвното налягане и дислепидемия, повлияване на 

коагулационен статус по преценка на кардиолог, подобряване на гликемичния контрол при диабетици, адекватно 
лечение на глаукома, при наличие на такава 

II. Лазер-терапията при исхемични ретинални венозни оклузии значително редуцира риска от неоваскуларизация и 
вторична глаукома 

III. Лазер-терапията под формата на решетка в зоната на оток при едемните форми на ретиналани венозни оклузии помага 
за редукция на отока 

IV. Интравитреални Анти-VEGF медикаменти могат да се прилагат, дори при наличие на масивни хеморагии, с цел 
редукция на макулния оток, който се явява усложнение на ретинални венозни оклузии 

V. Интравитреални кортикостероиди се прилагат за лечение на рефрактерен макулен оток, следствие от венозни оклузии 
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