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Parathënie
Ky studim ofron evidencë të re dhe shumë të rëndësishme mbi shpërndarjen e
okluzionit të venës retinale në vendin tonë. Nga ky këndvështrim, punimi i paraqitur
mundëson një panoramë të detajuar të shpërndarjes së kësaj sëmundje invalidizuese e
cila ka pasoja të rënda në jetën e atyre që vuajnë, nga pikëpamja shëndetësore dhe
ekonomike.
Në mënyrë më specifike, qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i karakteristikave
demografike, faktorëve social-ekonomikë dhe profilit klinik të pacientëve të
diagnostikuar me okluzion të venave retinale në mënyrë që të ofrohet informacioni i
nevojshëm shkencor për identifikimin e grupeve me risk të lartë dhe të përcaktohet
trajtimi adeguat i këtyre patologjive në popullatën adulte Shqiptare.
Punimi aktual përcakton qartë disa elemente madhore që ndikojnë në shfaqjen e
kësaj sëmundje, grup-moshat më të rrezikuara, sëmundjet bashkëshoqëruese dhe
elementët kryesorë të diagnostikimit dhe trajtimit.
Në këtë drejtim, janë bërë përparime të mëdha në vendet e zhvilluara përsa i
përket teknikave diagnostikuese ështu edhe protokolleve të veçanta të mjekimit,
ndërsa në vendin tonë megjithë zhvillimet në sektorin e shërbimeve të kujdesit
shëndetësor gjatë dy dekadave të fundit kjo sëmundje akoma paraqet disa vështirësi
në diagnostikimin e hershëm dhe mjekimin adeguat.
Studimi aktual përshkruan në mënyrë të hollësishme karakteristikat dhe profilin
klinik të kësaj gjendje shëndetësore, shpërndarjen e saj sipas disa karakteristikave
demografike dhe social-ekonomike, dhe gjithashtu evidenton edhe një informacion të
detajuar shkencor lidhur me metodat diagnostikuese dhe mjekimin efektiv të saj.
Shpërndarja e kësaj gjendje shëndetësore në këtë punim është analizuar e lidhur
ngushtë me disa nga faktorët kryesorë të cilët përcaktojnë shfaqjen dhe zhvillimin e
sëmundjes tek individët në vendin tonë. Faktorë të tillë kreysorë të cilët ndikojnë në
shfaqjen dhe instalimin e kësaj sëmundje, janë mosha e individëve, sëmundjet të tilla
si hipertensioni arterial, diabeti, glaukoma dhe çrregullime të qarkullimit të gjakut.
Përveç këtyre faktorëve të rëndësishëm shëndetësorë, analiza e të dhënave në
studimin aktual përfshin edhe ndërvarësinë e treguesve demografikë dhe socialekonomikë me shpërndarjen e okluzionit të venës retinale në popullatë.
Përfundimet e këtij studimi janë shumë të rëndësishme përsa i pëket sigurimit të
një informacioni sa më të detajuar lidhur me okluzionin e venës retinale për të
përcaktuar në mënyrë të shpejtë diagnozën e saktë, fillimin e hershëm të mjekimit të
përshtshëm dhe sigurimin e një kontrolli të rregullt periodik të pacientëve të prekur
nga kjo sëmundje me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës.
Rezultatet e këtij studimi do t’i shërbejnë jo vetëm specialistëve të sektorit të
okulistikës, mjekëve të familjes dhe mjekëve të tjerë klinicistë, por edhe të gjithë
punonjësve të sistemit të shërbimeve shëndetësore në vendin tonë në të gjitha nivelet,
veçanërisht politikë-bërësve dhe vendim-marrësve të sektorit shëndetësor që janë të
interesuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe treguesve shëndetësorë të
popullatës Shqiptare.
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Falenderime
Dëshiroj të falenderoj përzemërsisht udhëheqësin tim shkencor, Prof. Dr. Ali
Tonuzi për mbështetjen dhe inkurajimin e tij të vazhdueshëm përgjatë gjithë periudhës
së punimit tim shkencor dhe hartimit të dizertacionit përfundimtar.
Dëshiroj të falenderoj gjithashtu të gjithë kolegët e Poliklinikës së
Specialiteteve dhe Qendrës Shëndetësore Nr. 9 në Tiranë, për bashkëpunimim e
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1. Hyrje

1.1.

Aspekte historike lidhur me Okluzionin e Venës Retinale

Okluzionet vaskulare të retinës janë sëmundje serioze dhe ndër shkaqet më të
rëndësishme të humbjes së shikimit (verbimit), ku përfshihet obstruksioni arterial dhe
venoz. Shkaqet, patogjeneza, karakteristikat klinike, prognoza, dhe përgjigja ndaj
terapisë medikamentoze, janë të ndikuara nga vendndodhja (lokalizimi) i okluzionit
në vaskulaturën retinale si dhe nga shtrirja e mosperfuzionit të retinës (1).
Shenja dalluese e paraqitjes klinike në sëmundjen okluzive retinale është humbja pa
shenja dhimbjeje e vizionit (shikimit), i cili mund të jetë asimptomatik, gradual me
vetëm reduktim të moderuar të vizusit, ose i papritur dhe i reduktuar deri vështirësi në
numërimin e gishtave dhe në varësi të shtrirjes së zonës së furnizimit me gjak të enës
së prekur. Prezantimi klinik ndihmon në dallimin e tipit të okluzionit, i cili mund të
klasifikohet sipas vendodhjes anatomike të okluzionit.
Mjeku i njohur Leibreich në vitin 1854 e përshkroi për herë të parë pamjen klinike të
RVO si “Apopleksi retinës” 1 i ndjekur në vitin 1859, nga mjeku Von Graefe që për
herë të parë përshkroi mbylljen e arteries qendrore të retinës (von Graefe, 1859) dhe
më pas nga mjeku tjetër i shquar Leber në vitin 1877, i cili preferoi ta emërtonte
“Retiniti hemoragjik” (2). Ne aktualisht përdorim “Okluzioni venës retinale” duke
supozuar praninë e një bllokimi të venës në nervin optik. Mjeku Hayreh përdori
frazat: “Retinopatia me stazë venoze” për tipin e moderuar të sëmundjes dhe
“retinopati hemorragjike” për rastet më të rënda të sëmundjes (3). Në mënyrë të
ngjashme, termat okluzione të venës retinale “ishemike” dhe “joisheme” janë përdorur
për ato raste “të papërcaktuara” të cilat nuk përshtaten lehtë tek kategoritë e
mëparshme (4,5). Mjeku i njohur Walsh më tej klasifikoi një grup të përzier të
okluzioneve të venës retinale në “okluzion primar të venës retinale” kur nuk ka prani
të sëmundjeve sistemike dhe CRVO sekondare në të cilën sëmundja sistemike është e
pranishme (6). Këto terminologji të ndryshme mund të çojnë në konfuzion-për
shembull, termi “Retinopatia me stazë venoze” mund të ngatërrohet me retinopatinë
me stazë venoze me origjinë nga sëmundja e arteries Karotide për të cilën përdoret
emri i njëjtë, dhe “retinopatia hemorragjike” e udhëheq klinicistin që të besojë se
duhet të ketë hemorragji të gjera retinale të pranishme për të shkaktuar isheminë, por
kjo nuk është gjithmonë e vërtetë (7).
Okluzioni i enëve të gjakut të retinës paraqet një emergjencë oftalmologjike.
Okluzioni i arterieve retinale mund të klasifikohet si më poshtë:


Okluzion qendror (CRAO), që prek enët e retinës në Nervin Optik,
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Okluzion hemicentral (rastësor, vetëm kur është blokkuar një nga dy trungjet e
CRA (arteries qendrore retinale) (8);
Okluzion dege (BRAO), obstruksion në nivelin distal me pllakën cribrosa të
nervit optik,
Okluzion cilioretinal (CLRAO) dhe
Okluzion i pjesshëm i arteries centrale (9).

Obstruksionet në nivel më proksimal në arterien centrale të retinës, në arterin
oftalmike, apo edhe në arterien e brendshme karotide, mund të shkaktojë edhe humbje
të vizusit (shikimit). Obstruksionet më proksimale zakonisht shkaktojnë më shumë
forma kronike të lidhura me vizusin - sindroma ishemike okulare shpesh e shoqëruar
me sëmundjen okluzive të arteries karotide (10). Okluzioni i arteries centrale të retinës
rezulton me humbje të papritur të vizusit dhe prandaj është një nga temat më të
rëndësishme në oftalmologji. Okluzioni i degëve të arteries së retinës shkakton
humbje segmentale vizuale të papritur dhe mund të përsëritet duke përfshirë degë të
tjera të arteriolave retinale.
Amaurosis Fugax është një gjendje e zakonshme akute ishemike retinale. Çrregullimet
okluzive akute arteriale të retinës së bashku përbëjnë një nga shkaqet kryesore të
humbjes akute të vizusit. Shumica e obstruksioneve arteriale të retinës janë me natyrë
ose trombotike ose embolike {emboli është i dukshëm vetëm në 20% të pacientëve
me okluzion të degës ose të arteries centrale të retinës} (11). Okluzionet arteriale në
sy vijnë pothuajse gjithmonë për shkak të mikroembolizmit dhe burimi kryesor i
mikroembolive janë pllaka aterosklerotike, të cilat mund të jenë të pranishme, me ose
pa ndonjë stenozë të rëndësishme të arteries karotide. Kështu, mungesa e një stenoze
të rëndësishme të arteries karotide nuk përjashton domosdoshmërisht arterien karotide
si burim i mikroembolizmit (12). Ndërhyrja e menjëhershme përmirëson shanset e
rivendosjes së vizusit, por edhe në ato raste, prognoza është e dobët, me vetëm 2135% të syve që ruajnë shikim të pranueshëm, sepse në mënyrë dominante varet
kryesisht nga lloji i okluzionit. Megjithëse rivendosja e shikimit është shqetësim i
menjëhershëm, okluzioni i arteries retinale është pararendës për sëmundje të tjera
sistemike që duhet të vlerësohen menjëherë. Zbulimi i shkakut të obstruksionit është
thelbësor. Në rast të arteritit me qeliza gjigande që shkakton okluzion, trajtimi i
menjëhershëm është urgjent.

1.2.

Anatomia e syrit

Syri është një nga organet më komplekse i cili ndodhet në trupin e njeriut dhe ka
shumë pjesë përbërëse të cilat funksionojnë për të na siguruar pamje të ambjentit
rrethues. Në mënyrë të përgjithshme, të gjithë e dimë se sa të rëndësishëm janë sytë
për një qenie njerëzore. Shumica prej njerëzve janë në dijeni vetëm për pjesët e
dukshme të syrit, të tilla si qepallat, qerpikët, kornea, etj. Por, syri dhe funksioni i tij
kanë më shumë se sa mund të shohin njerëzit me shikim të parë. Syri ka shumë pjesë
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të tjera të brendshme me funksione të ndryshme dhe pikërisht funksionimi i tyre në
mënyrë të harmonizuar i mundëson njerëzve që të shohin. Lëvizja e syrit mbështetet
nga muskuj të cilët na ndihmojë për të hapur, mbyllur, për të kthyer dhe rrotulluar
sytë. Meqenëse sytë tanë janë mjaft të ndjeshëm ndaj faktorëve të mjedisit që na
rethon, ata janë të mbrojtura nga sklera, një shtresë e jashtme e fortë e syrit, e cila
është zakonisht me ngjyrë të bardhë (Figura 1). Syri mban nivel lagështie në nivelin e
duhur me anë të lotëve që shërbejnë për të eleminuar bakteret dhe mundësojnë
largimin e pluhurave dhe papastërtive.
Syri na lejon të shohin dhe të interpretojmë format, ngjyrat dhe përmasat e objekteve
në mjedisin rrethues nga përpunimi i dritës që ato pasqyrojnë apo lëshojnë. Syri është
në gjendje për të parë në mjedis me dritë të fortë ose të dobët, por ai nuk mund të
shohë objekte kur mungon plotësisht drita.
Zakonisht syri mbledh dritën që futet në të përpara se ta transformojë atë në një
“figurë, apo pamje”. Syri i njeriut përdor një shtresë me qeliza të specializuara, që
njihet si retina, për të zhvilluar imazhin. Megjithatë, duhet të theksojmë pasi ne nuk
shohin me sytë tanë, por me trurin tonë dhe sytë tanë janë fillimi i procesit të të parit.

Pjesët përbërëse të syrit
Palpebrat
Palpebrat janë formacione kutano-muskulo-membranore që mbulojnë e ruajnë pjesën
e përparme të syrit, në sajë të hapjes e mbylljes së tyre të vullnetshme apo në sajë të
refleksit të përpëlitjes së palpebrave. Ato shërbejnë edhe për shpërndarjen e filmit
lakrimal mbi korne duke siguruar hidratimin e kornesë dhe pastrimin mekanik të
papastërtive që mund të jenë mbi korne.
Sklera
Pjesa e bardhë e syrit quhet sklera dhe funksioni kryesor i kësaj pjese të syrit është
mbrojtja e strukturave të brendshme. Sklera mund të konsiderohet si mbulesa e
jashtme e syrit. Ajo përbëhet nga një material i fortë dhe ka funksionin e rëndësishëm
të mbulojë pjesën më te madhe te orbirës. Në sklerë fiksohen edhe 6 muskujt
okulomotorë.
Kornea
Kornea është një zonë transparente e syrit që mbulon irisin (pjesët me ngjyrë të syrit),
pupilën dhe dhomën e përparme dhe nuk përmban enë gjaku por ka shumë mbaresa
nervore. Pjesa e sklerës përballë pjesës së ngjyrosur të syrit quhet kornea. Ndryshe
nga pjesa tjetër e sklerës që është e bardhë, kornea është trasparente që lejon dritën të
depërtojë nëpër të. Kornea ndihmon në fokusimin e dritës që depërton në të. Ajo është
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pjesë shumë e rëndësishme e syrit, por dallohet me vështirësi sepse është e përbërë
nga inde të pastra. Kornea është përgjegjëse për 2/3 e fuqisë përthyese të syrit. Kornea
e syrit të njeriut përbëhet nga pesë shtresa, të cilat duke filluar nga përpara deri në
thellësi janë:
1)
2)
3)
4)
5)

Epiteli korneal,
Shtresa Bowman,
Stroma korneale,
Membrana e descemetit dhe
Endoteli korneal.

Irisi
Irisi është vendosur poshtë korneas, dhe është përgjegjës për ngjyrën e syve, e cila
mund të ndryshojë nga një njëri tek tjetri. Ndërkohë, disa njerëz kanë sy të zinj, të
tjerët kanë kafe, ngjyrë jeshile ose blu. Irisi është një strukturë me ngjyrë, me përbërje
muskulore e cila mund të ndryshojë formë dhe kjo i mundëson për të kontrolluar
sasinë e dritës që mund të lejohet të kalojnë nëpër pupilë e që më pas shkon në retinë.
Kjo sigurohet nga dy muskujt: sfinkter irisi (m. konstriktor) që nën kontrollin e
sistemit nervor parasimpatik siguron tkurrjen e pupilës dhe muskuli dilatator pupile që
nën kontrollin e sistemit nervor simpatik realizon dilatimin e pupilës. Sa më e madhe
duket pupila, aq më shumë dritë mund të hyjë. Iris përbëhet nga tri shtresa:
1) Endoteli,
2) Stroma dhe
3) Epiteli.
Irisi është një strukturë shumë e vaskularizuar.
Trupi Ciliar
Trupi Ciliar është një strukturë muskulore që ndodhet prapa irisit dhe ka funksion të
dyfishtë, akomodimin e syrit duke modifikuar kurbaturën e kristalinit dhe ka funksion
prodhimin e lëngut ujor që mbush dhomën e përparme.
Koroidea
Koroidea është një ind konjuktival shumë i vaskularizuar dhe shumë i pigmentuar nën
sklerë. Ka funskion ushqyes për epitelin pigmentoz e fotoreceptorët e retinës si edhe
funksion ekrani në sajë të pigmentimit të saj.
Pupila
Pupila është formacioni në formë rrethi me ngjyrë të zezë në qendër të irisit. Pupila
lejon dritën të futet në sy. Pupila zvogëlohet kur drita shkëlqen afër tyre dhe zgjerohen
kur largohet drita.
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Dhoma e përparme
Midis irisit dhe kornesë ndodhet dhoma e përparme. Kjo dhomë është e mbushur me
një lëng special trasparent që i jep korneas oksigjen, proteina dhe glukozë për ta
mbajtur atë në gjendje funksionale dhe të shëndetshme.
Kristalini
Kristalini është një lente transparente, bikonvekse, jo e vaskularizuar e vendosur në
planin frontal prapa irisit dhe shërben për të fokusuar dritën në retinë. Distanca fokale
e lenteve ndryshon formë me qëllim që të ndihmojë syrin të fokusohet në objekte në
distance të ndryshme. Ky rregullim dhe përshtaje e kristalinit është i ngjashëm me atë
të lenteve në një aparat fotografik dhe është i njohur si procesi i akomodimit.
Kristalini lidhet me trupin ciliar dhe është ky i fundit që siguron modifikimin e
konveksitetit të kristalinit me anë të kontraktimit dhe lëshimit të tij. Kristalini është i
përbërë nga tre pjesë:
1) Kapsula,
2) Epiteli dhe
3) Fibrat.
Kapsula e rrethon plotësisht kristalinin dhe është e përbërë nga kolagjeni. Epiteli i
kristalinit mund të gjendet në mes të kapsulës dhe fibrave dhe shërben për të
rregulluar funksionet e kristalinit. Fibrat e kristalinit janë të holla dhe formojnë pjesën
kryesorë të kristalinit
Trupi qelqor
Hapësira midis kristalinit dhe retinës është e mbushur me një lëng në formë xhelatine
që mbush kavitein e syrit dhe ndihmon që syri të ruajë formën e tij sferike. Ai është i
bashkuar me retinën, por tek njerëzit e moshuar mund të shkëputet nga retina duke e
shkolitur atë ndërkohë që shkakton pasqyrim drite në vizusin e njeriut edhe kur i ka
sytë e mbyllur. Kjo pjesë qelqore përbën deri në 80% të syrit dhe ruan formën sferike
të tij. Kur drita kalon nëpër kristalin ajo reflektohet nëpër këtë trup të qelqtë në pjesën
e pasme të syrit.
Konjuktiva
Konjuktiva është një membranë mukoze transparente që mbulon pjesën e përparme të
orbitës, por jo kornenë. Përbëhet nga një membranë bazë dhe qelizat që janë në
paretet e palpebrave të syrit, si dhe nga sklera. Funksioni i saj është kryesisht për të
lubrifikuar syrin duke prodhuar lotë dhe mukozë, me qëllim parandalimin e
penetrimin e mikroorganizmave dhe të mikrobeve në sy. Konjuktiva është e ndarë në
tri pjesë kryesore,
1) Konjuktiva palpebrale ose tarsale e cila është një membranë që shtrihet në
pjesën e brendshme të palpebrave të syrit,
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2) Konjuktiva bulbare ose okulare që mbulon orbitën mbi sklerën, dhe
3) Konjuktiva fornix e cila formon lidhjen dhe bashkimin e kryqëzim në mes të
konjuktiva palpebrale dhe bulbare. Konjuktiva fornix gjithashtu lejon orbitën
dhe qepallat të lëvizin lirisht.
Retina
Retina është një ind që shtrihet në sipërfaqen e brendshme të syrit dhe është e
ndjeshme ndaj dritës. Kur drita arrin retinën, ajo inicion impulse elektrike dhe kimike
që shkaktojnë sinjalet nervore që dërgohen në tru nëpërmjet nervit optik. Si një
strukturë komplekse, shtresore, retina përmban disa shtresa të neuroneve dhe qelizave
fotoreceptor që janë ndërlidhur me sinapse. Nga jashtë brenda retina përbëhet nga:

1. Epiteli pigmentoz i cili ndahet nga koroidea me anë të membranës së
Bruch. Ky epitel ka funksion absorbimin e rrezeve ultraviolet.
2. Retina neurosensoriale që përmban tre lloj neuronesh:





Shkopinjtë që ofrojnë pamjen bardh e zi, pamjen periferike
dhe ate skotopike (natën).
Kone që mbështesin perceptimin e ngjyrës dhe pamjen fotopike
(ditën).
Neuronet bipolare që çojnë impulset nga konet e shkopinjtë
drejt neuroneve ganglionare.
Neuronet ganglionare, aksonet e të cilave drejtohen drejt
papilës optike për të formuar nervin optik. Vendi i fillimit të
nervit optik në retinë quhet pika qorre sepse këtu nuk ka as
kone e as shkopinj e si rrjedhim nuk ka funksion perceptues
edhe nëse bie dritë në të.

Ka rreth 120 milion shkopinj dhe 7 milionë kone në secilin sy. Ato janë më të
ndjeshme ndaj dritës së verdhë dhe jeshile. Bashkimi i aksoneve të neuroneve
ganglionare origjinon nervin optik.
Në retinë nga ana klinike dallojmë:
1. Makulën, (zonën qendrore e retinës), ovale dhe të verdhë.
2. Pranë qendrës së Makulas është fovea, një gropë e vogël që përbëhet nga
qelizat konike të cilat janë përgjegjëse për vizionin e mprehtë, të qartë që ne
përdorim për të lexuar. Makula vëren dritën blu dhe ultravjollcë dhe mbron
retinën nga drita qe depërton në sy. Drita që hyn në sy është konvertuar në
sinjale nervore brenda foveas.
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Nervi Optik
Nervi optik sherben për të transmetuar informacionin nga retina drejt trurit. I vendosur
në pjesën e pasme të syrit, nervi optik është nervi i II nga nervat kranialë dhe
konsiderohet pjesë e sistemit nervor qendror. Fibrat janë të mbuluara me mielinë
vetëm pasi dalin nga globi okular. Nervi optik është i përbërë nga qeliza mbështetëse
dhe qelizat retinës qendër. Funksioni i saj është që të dërgojë impulset elektrike për të
lejuar formimin e imazheve. Ky nerv përfundon në faqen e brendshme të lobit
oksipital, në të dy anët e fisura kalkarinea (Figura 1).
Figura 1. Anatomia e syrit

Muskujt Okulomotorë të syrit
Muskujt Okulomotorë shërbejnë për të realizuar lëvizjet e syrit. Janë 6 muskuj të tillë:
1. Muskuli rektus intern që inervohet nga nervi okulomotor (nervi III kranial)
dhe siguron lëvizjen e syrit nga brenda
2. Muskuli rektus ekstern që inervohet nga nervi abducens (nervi VI kranial) dhe
siguron lëvizjen e syrti nga jashtë.
3. Muskuli rektus superior që inervohet nga nervi okulomotor (nervi III kranial)
dhe siguron lëvizjen e syrit lart.
4. Muskuli rektus inferior që inervohet nga nervi okulomotor (nervi III kranial)
dhe siguron lëvizjen e syrit poshtë.
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5. Muskuli oblik superior që inervohet nga nervi troklear (nervi IV kranial) dhe
siguron lëvizjen e syrit nga jashtë, poshtë dhe e rrotullon nga brenda.
6. Muskuli oblik inferior që inervohet nga nervi okulomotor (nervi III kranial)
dhe siguron lëvizjen e syrit sipër, dhe e rrotullon syrin nga jashtë (13).

1.3.

Terminologjia dhe përkufizimi i Okluzionit të Venës Retinale

Okluzioni i venës retinale (RVO): Është një obstruksion i sistemit venoz retinal me
formimin e trombeve dhe mund të përfshijë venën centrale, venën hemi-centrale apo
degë të venës retinale. Faktori më i zakonshëm etiologjik është kompresioni nga
arteriet aterosklerotike të afërta të retinës. Shkaqe të tjera të mundshme janë
kompresioni ose sëmundje të jashtme të murit të venës p.sh. vaskuliti.
Okluzioni i venës centrale retinale (CRVO): Vjen si pasojë e trombozës së venës
centrale të retinës kur kalon përmes pllakës cribrosa (14). Ai karakterizohet në
mënyrë klasik e nga edema e disqeve, dilatimi i shtuar dhe tendosja e të gjitha venave
të retinës, hemoragji të thella dhe sipërfaqësore të përhapura, edemën e retinës dhe
mungesën e perfuzionit kapilar në të katër kuadratet e retinës. Në forma më pak të
rënda mund të mungojë edema e diskut. Një CRVO e mëparshme mund të shfaqë
evidencë të diskut optik dhe kolateraleve të retinës, një shtrat kapilar telangiatactik si
dhe dilatacion dhe përdredhje venoze persistente, veshje perivenoze, ngushtim
arteriolar dhe anomali makulare (edemë kronike makulare dhe ndryshime epiteliale të
pigmentit të retinës).
Okluzioni i degës së venës retinale (BRVO): Zakonisht shkaktohet nga tromboza
venoze në një kryqëzim arteriovenoz, ku një arterie dhe venë ndajnë një veshje
vaskulare të zakonshëm. Ai ka karakteristika të ngjashme me CRVO-në përveç se ato
janë të kufizuara në atë pjesë të fundusit të drenuar nga vena e prekur (15).
Okluzioni i venës hemi-retinale retinale (HRVO): Prek si hemisferën superiore apo
inferiore të retinës, dhe hemorragjitë e retinës janë gati të barabarta në dy kuadratet
altitudinale (aspektet nazale dhe temporale) të hemisferës së përfshirë.
Dy komplikacionet kryesore të RVO-së janë Edema Makulare dhe Ishemia Retinale të
cilat çojnë në neovaskularizimin e irisit dhe retinës.
Edema Makulare (MO): Tromboza e venave retinale shkakton një rritje të presionit
kapilar të retinës që rezulton në rritjen e permeabilitetit kapilar dhe rrjedhjen e
likideve dhe të gjakut në retinë. Ishemia bashkëshoqëruese e retinës mund ta
përkeqësojë këtë proces me prodhimin e Faktorit të Rritjes Endoteliale Vaskulare
(VEGF), e cila nga ana tjetër nxit permeabilitetin kapilar të retinës dhe rrjedhjen në
hapësirën ekstraqelizore duke rezultuar në zhvillimin e mëtejshëm të MO. Edema
Makulare është shkaku më i zakonshëm i dëmtimit të shikimit në RVO, i ndjekur nga
ishemia foveale.
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Ishemia retinale dhe neovaskularizimi i irisit dhe retinës: Shkalla e ndryshme e
ishemisë retinale për shkak të mos perfuzionit të kapilarëve të retinës, mund të ndodhë
dhe kryesisht varet nga shkalla e trombozës së venës së retinës. Këto ndryshime
rezultojnë në rritjen e prodhimit të Faktorit të Rritjes Endoteliale Vaskulare (VEGF)
dhe citokinave të tjera, të cilat mundësojnë formimin e enëve kryesisht të reja, por jo
ekskluzivisht përfshijnë irisin dhe këndin në CRVO dhe retinën në BRVO. Këto
komplikacione mund të çojnë drejt shfaqjes së glaukomës neovaskulare, hemorragjisë
dhe shkolitjen e retinës me dëmtime të rënda të shikimit.
Okluzioni i venës retinale (RVO) ishemike kundrejt RVO jo-ishemike: Si CRVO
ashtu edhe BRVO mund të klasifikohen gjerësisht në llojet ishemike dhe jo-ishemike
bazuar në zonën e mos perfuzionit kapilar, dhe ky dallim është i dobishëm për
menaxhimin klinik. Studimi i Okluzionit të Venës Centrale Retinale (CVOS) e
përkufizoi CRVO-në ishemike si evidencë angiografike fluoreshente të më shumë se
10 zonave kapilare të diskut të pa perfuzuar në angiografinë fluoreshente të fundusit
me shtatë fusha. Megjithatë, ky përkufizim mund të kërkojë rishikim në mënyrë që të
jetë i përshtatshëm për imazhet me kënd të gjerë të miratuar së fundmi. Është e
rëndësishme që të bëhet një dallim i qartë ndërmjet ishemisë foveale dhe një RVO-je
ishemike (p.sh., ishemisë globale të retinës).
CRVO ishemike është e lidhur me një ose më shumë nga karakteristikat e mëposhtme:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Mprehtësi e dobët vizuale {44% e syve me vizion të <6/60 zhvillojnë rubeozë
[CVOS]} (16).
Dëmtim relativ aferent pupilar.
Prania e shumë hemoragjive të errëta intra-retinale.
Prania e pikave të shumta degjenerative
Shkalla e dilatimit të venës së retinës.
Angiografia fluoreshente e cila evidenton më shumë se 10 zona të diskut të
kapilarëve të retinës të pa perfuzionuar në angiografinë fluoreshente me 7
fusha (CVOS).
Testet elektro-diagnostike (ERG): amplitudë reduktuar e valëve b, reduktim të
raportit b:a dhe zgjatjen e valës b në elektroretinogramë (17).

Aktualisht nuk ka evidencë të saktë se cili kombinim i karakteristikave të mësipërme
përcakton më së miri CRVO-në ishemike. Është e rëndësishme të theksohet se deri në
30% e syve me CRVO fillimisht jo-ishemike mund të konvertohen në nëntip ishemik.
Kjo zakonisht paralajmërohet nga përkeqësimi i mëtejshëm i shpejtë i shikimit dhe
kërkon vlerësime shtesë (18).
Prevalenca dhe incidenca e BRVO-së ishemike nuk është përcaktuar akoma
plotësisht. Ishemia që përfshin makulan shkakton dëmtime shikimi. Megjithatë,
ishemia mund të ndodhë në zonat periferike të retinës dhe të rezultojë në
neovaskularizim retinal dhe hemorragji. Glaukoma neovaskulare është e rrallë në
BRVO-në ishemike.
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Historia natyrore e Okluzionit të Venës Retinale
Okluzioni i venës retinale centrale (CRVO)
Megjithëse disa pacientë me CRVO mund të përjetojnë një përmirësim të MO-së dhe
mprehtësisë së shikimit, mprehtësia vizuale në përgjithësi reduktohet me kalimin e
kohës. Një rishikim sistematik i literaturës lidhur me historinë natyrore të CRVO-së të
patrajtuar, ka raportuar se vetëm një pjesë e vogël e pacientëve ka shfaqur përmirësim
spontan në mprehtësinë e shikimit dhe rezultati përfundimtar i vizusit të tyre në 3-40
muaj, nuk ishte tipikisht më i madh se 73 shkronja ETDRS (ekuivalent me Snellen ~
6/12) . Vetëm 20% e pacientëve që paraqiten me një shkallë fillestare vizuale prej 3565 shkronja ETDRS (ekuivalent me Snellen 6/60 deri 6/18) kanë gjasa të
përmirësohen në mënyrë spontane.
CRVO jo ishemike mund të përmirësohet plotësisht pa asnjë komplikacion. Ndjekja
në dinamikë e rasteve të tilla për të paktën dy vjet rekomandohet zakonisht, por
zhvillimi i kolateraleve të diskut dhe ulja e edemës makulare për të paktën 6 muaj
duhet të lejojë daljen e pacientit nga mbikëqyrja klinike. Megjithatë, 30% e rasteve
mund të konvertohet në një CRVO ishemike gjatë tre viteve të ardhshme për shkak të
zgjerimit të zonës së pa perfuzionuar. Më shumë se 90% e pacientëve me CRVO
ishemike kanë mprehtësi vizuale përfundimtare prej 6/60 ose më keq.

Okluzioni i degës së venës retinale (BRVO)
Bazuar në një studimi specifik lidhur me (BVOS), 15 prognoza e BRVO është më e
mirë se CRVO me rreth 50-60% të rasteve me BRVO të patrajtuara të cilet ruajnë një
mprehtësi të shikimit ≥ 6/12 pas një viti.
Prandaj, kur një pacient paraqet dëmtimin e shikimit për shkak të MO sekondare për
shkak të BRVO-së, mund të jetë e arsyeshme të vëzhgohet përparimi i gjendjes gjatë
tre muajve të parë të ndjekjes. Sidoqoftë shenjat tipike mund të vonohen në disa
pacientë dhe në disa të tjerë shfaqen me dëmtime të ndjeshme të shikimit që në
prezantim të parë, vetëm 18 deri në 41% e syve përmirësohen në mënyrë spontane,
me mprehtësinë pamore që nuk përmirësohet në 6/12 në mënyrë të përgjithshme, duke
sugjeruar që trajtimi i hershëm mund të jetë i përshtatshëm në këto raste.
Megjithatë, shumë pacientë nuk mund të paraqesin këto shenja menjëherë dhe vetëm
18 - 41% e syve me MO sekondare për shkak të BRVO në raportohet që të kenë
përmirësim spontan dhe, mesatarisht, mprehtësia pamore nuk përmirësohet mbi 6/12
edhe në këtë grup. Përafërsisht 20% e MO sekondare të patrajtuara për shkak të
BRVO-së shfaqin përkeqësim të rëndësishëm të mprehtësisë pamore gjatë kohës (19).

Përfshirja bilaterale
Shumica e rasteve të sëmundjes RVO paraqiten si gjendje unilaterale. Megjithatë, 56% e rasteve paraqiten me të dhëna të BRVO-së bilaterale dhe 10% e pacientëve të
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cilët janë prekur nga BRVO do të kenë bashkëpërfshirjen e dy syve me kalimin e
kohës. Në mënyrë të ngjashme, afërsisht 10% e pacientëve të prekur nga CRVO me
dëmtime bilaterale, 5% e tyre mund të kenë përfshirjen e të dy syve gjatë një periudhe
një vjeçare (20). (artikulli Retinal-Vein-Occlussion RVO-Guidelines 2015).

1.4.

Epidemiologjia e Okluzionit të Venës Retinale

Incidenca e vërtetë e RVO-ve në një popullsi si një e tërë, është e vështirë të
përcaktohet, pasi shumë RVO janë të heshtura kur gjendja e tyre është e lehtë,
pacienti është asimptomatik, dhe sëmundja mund të zbulohet vetëm rastësisht.
Megjithatë, studimet longitudinale të bazuara në popullatë, kanë ndihmuar në
sigurimin e një vlerësimi sa më të saktë të kësaj incidence.
Rastet e sëmudjes së okluzionit të venës retinale (RVO) raportohet të jenë më shumë
se 48 për 0.1 milion person-vite në popullatën e përgjithshme dhe 136.09 për 0.1
milion person-vite në moshat 50 vjeç e lart (21). Me moshimin e popullsisë, incidenca
dhe barra e sëmundshmërisë e RVO ka gjasa të rritet me shpejtësi në nivel global.
Megjithatë, efektiviteti i menaxhimit të rreziqeve sistemike lidhur me RVO-në dhe
ndikimin e saj në sëmundjet cerebrovaskulare në pacientët me RVO mbetet e
panjohur (22).
Okluzionet e venës retinale janë një shkak i zakonshëm i humbjes së shikimit në
Mbretërinë e Bashkuar dhe janë shkaku i dytë më i zakonshëm i reduktimit të vizionit
për shkak të sëmundjes vaskulare të retinës, pas retinopatisë diabetike, me BRVO-në
e cila ndodh 2-6 herë më shpesh krahasuar me CRVO-në. Të dhënat e raportuara për
barrën e sëmundjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) në vitin 2010
evidentojnë një incidencë 15 vjeçare prej 500 rasteve të reja të CRVO-së për 100,000
banorë dhe 1800 raste të BRVO-së për 100,000 banorë (23).
Incidenca dhe prevalenca e të dy këtyre gjendjeve shëndetësore rritet me rritjen e
moshës. Të dhënat e raportuara nga autoritetet shëndetësore australiane, sugjerojnë që
prevalenca e RVO-së është 0.7% tek subjektet më të rinj se 60 vjeç, 1.2% tek
subjektet e grup-moshës 60 - 69 vjeç, 2.1% tek individët e grup-moshës 70-79 vjeç
dhe rritet deri në 4.6% tek subjektet e moshës mbi 80 vjeç. Nuk është raportuar asnjë
diferencë gjinore apo raciale në prevalencën e të dyja këtyre gjendjeve shëndetësore.
Shumica e pacientëve janë të prekur në mënyrë unilaterale nga kjo gjendje
gjëndetësore. Më pak se 10% e rasteve me CRVO janë bilaterale në prezantimin
fillestar (varion nga 0.4% në 43%). Përfshirja e syrit tjetër në një periudhë një vjeçare
është afërsisht 5%. Në mënyrë të ngjashme, vetëm 5% - 6% e pacientëve kanë BRVO
bilaterale në momentin e diagnostikimit, me 10% të tyre që evidenton përfshirjen
bilaterale me kalimin e kohës.
Dëmtimi i shikimit është më i shpeshtë në rastet me CRVO krahasuar me rastet
BRVO. Edema makulare (MO) është shkaku kryesor i dëmtimit të shikimit. Nga
shumë studime është llogaritur se afërsisht 11,600 subjekte me BRVO dhe 5,700
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subjekte me CRVO vuajnë nga dëmtimi pamor për shkak të edemës makulare çdo vit
në Angli dhe Uells bazuar në incidencën vjetore të BRVO-së prej 0.12% dhe CRVOsë prej 0.03% tek subjektet e moshës 45 vjeç e lart dhe 85% të BRVO-së dhe 75% të
CRVO-së që zhvillojnë MO brenda dy muajve nga vendosja e diagnozës dhe 50% të
BRVO-ve dhe 100% të CRVO-ve përjetojnë dëmtim të shikimit për shkak të edemës
makulare (NICE 2011).
Së fundmi sipas Konsorciumit Ndërkombëtar të Sëmundjeve të Syrit, në fund të vitit
2016 u raportua prevalenca e okluzionit të venës së retinës në SHBA, Evropë, Azi dhe
Australi, e cila u bazua në 68.751 individë të moshës nga 31 vjeç deri në 101 vjeç,
sipas 15 studimeve të fundit dhe që evidenton se prevalenca e RVO-së ishte 5.20 për
1000 për banorë për çdo tip RVO, 4.42 për 1000 banorë për BRVO-në dhe 0.80 për
1000 banorë për CRVO-në. Konsorciumi Ndërkombëtar i Sëmundjeve të Syrit
evidentoi se rreth 16 milionë njerëz në botë vuajnë nga ky çrregullim vaskular dhe
BRVO është rreth 4 herë më e zakonshme (24). Në përgjithësi, rastet me BRVO kanë
një prognozë më të mirë se rastet me CRVO. Pa ndërhyrje terapeutike, mprehtësia e
shikimit ende mund të përmirësohet përgjithësisht në sytë e prekur me BRVO, por
përmirësimi klinikisht sinjifikant përtej 20/40 është i pazakontë (25).

1.5.

Etiologjia, klasifikimi dhe faktorët e riskut për Okluzionin e
Venës Retinale

Okluzioni i venës retinale vjen si shkak i trombozës së venave të retinës {venës
centrale, hemi centrale ose i degës së venës} (26). Ateroskleroza e arteries centrale të
retinës ka shumë mundësi që të ushtrojë presion mbi venën centrale të retinës në
lamina cribrosa duke çuar në trombozë pasuese në lumenin venoz. Rrallë,
komprimimi i ekstern retrobulbar nga sëmundja e tiroides që prek syrin, tumori
orbital, ose hemorragjia retrobulbare, mund të jenë shkak për shfaqjen e sëmundjes.
Mbetet e diskutueshme akoma edhe sot nëse tromboza primare luan një rol të
dukshëm në këtë gjendje shëndetësore. Pamja klinike është kryesisht e lidhur me
isheminë retinale dhe efektet e përqendrimit të rritur të VEGF në qeliza dhe retinë.
Okluzioni i degës së venës së retinës mund të lidhet me pikën e kalimit venoz arterial
në retinë.
Disa gjendje shëndetësore që shoqërohen me okluzion të venës retinale janë renditur
mëposhtë:





Hipertensioni
Diabeti
Hiperlipidemia
Hipermonocisteinemia
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 Çrregullimet e koagulimit të gjakut: viskoziteti i lartë i plazmës në sëmundje
të tilla si leucemia, mieloma, makroglobulinemia Waldenstrom, mielofibroza,
etj.
 Çrregullimet inflamatore sistemike (sëmundja Behçet, poliarteriti nodoz,
sarkoidoza, granulomatoma Wegener dhe sindroma Goodpasture)
 Glaukoma
 Kompresioni ekstern retrobulbar.
Bashkëshoqërimet më të zakonshme të RVO-së janë të lidhura me rrezikun e rritur të
aterosklerozës dhe të lidhura në mënyrë josinjifikante me okluzionet venoze sistemike
ose faktorët e tyre të njohur të rrezikut. Shoqërimet kryesore të RVO-së, pra mund të
përkufizohen si faktorë rreziku për arteriosklerozën, dhe pjesa tjetër janë gjendjet
shëndetësore që shkaktojnë hiperviskozitet ose ngadalësim të qarkulimit të gjakut
përmes venave të retinës. Një studim rast kontroll mbi sëmundjet e syrit krahasoi 258
pacientë të diagnostikuar me CRVO në pesë qendra të mëdha spitalore, me 1142
kontrolle axhustuara për moshë. Kontrollet u rekrutuan një vit pas përcaktimit të
diagnozës së CRVO-së, nga të njëjtat klinika të syve. Ky studim evidentoi lidhje
(shoqërim) me hipertensionin sistemik të rritur, diabetin dhe glaukomën. Këto lidhje
ishin më të rëndësishme me CRVO-në ishemike (27). 65% kishin hipertension
(167/257) në krahasim me 44% të kontrolleve (506/1139) OR 2.5 (1.8 - 3.4). Vetëm
2% të subjektev kishin filluar terapinë me medikamente antihipertensive në kohën kur
e konfirmimit të diagnozës. CRVO ishte më pak e zakonshme tek subjektet me
konsum të moderuar të alkoolit. Incidenca e diabetit rezultoi 16% (43/258) krahasuar
me 9% në grupin e kontrollit (102/1142); OR 2.0 (1.3-2.9).
Në një studim i cili u bazua në lidhjen e rrezikut të vdekshmërisë me CRVO-në, 439
pacientë të diagnostikur me CRVO në Danimarkë, midis viteve 1976 dhe 2010, u
krahasuan me 2195 subjekte të kontrolluara për moshën dhe gjininë në grupin e
kontrollit të marrë nga regjistri kombëtar danez i pacientëve të gjallë në datën e
diagnostikimit me CRVO (28). Ko-morbiditeti ishte regjistruar për 10 vjet para
diagnozës dhe mbi folloë up (ndjekjen në dinamikë) të tyre për pesë vjet. CRVO ishte
e rrallë në popullatën e përgjithshme. Hipertensioni u has në 68% të rasteve krahasuar
me 55% të kontrolleve, OR 2.03 (1.48-2.78), bazuar në vlerësimin e kryer në daljen
nga spitali dhe medikamentet e përshkruara në recetë. Incidenca e diabetit ishte 16%
kundrejt 8.7%, përkatësisht tek rastet dhe kontrollet, OR 2.08 (1.41-3.08). Megjithatë,
është e mundur që mund të ketë pasur ndikim edhe biasi (gabimi sistematik) i
përzgjedhjes në këtë studim, pasi rastet e prekur nga CRVO ishin rekrutuar në spital,
ndërsa kontrollet ishin rekrutuar nga popullata e përgjithshme. Në Studimin e kryer në
Gjenevë (2010) i cili vlerësoi 1267 okluzione të venës së retinës (CRVO/BRVO) dhe
përgjigjes së tyre ndaj medikamentit Ozurdex, hipertensioni u evidentua në 64% të
pacientëve dhe diabeti në 12% të tyre (29). Mosha mesatare e subjekteve të përfshirë
në studim ishte 65 vjeç. Kjo rezultoi në përputhje me nivelet e raportuara e në
studimet e lartpërmendura.
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Sëmundja e hipertensionit është mjaft e zakonshme në popullatë. Në të vërtetë
incidenca e hipertension në personat mbi 65 vjeç në Britaninë e Madhe (NICE
CG127, 2011) 28 dhe në SHBA, aktualisht është rreth 65%. Studimi Shëndetësor dhe
Nutricional Kombëtar në Shteteve të Bashkuara (SHBA) bazuar në ekzaminimin e
subjektevë që pranuan të merrnin pjesë në periudhën 2009-2010 evidentoi se
prevalenca moshë-specifike dhe e axhustuar për moshë e hipertensionit arterial tek
adultët e moshës 18 vjeç e lart, ishte 6% në grup-moshën 18-39 vjeç, 30.4% në grupmoshën 40-59 vjeç dhe 66.7% në individët e grup-moshës 60 vjeç e lart (30).
Incidenca aktuale e diabetit në popullatë duket të jetë po aq e zakonshme sa në rastet e
okluzionit të venës retinale. Statistikat shëndetësore të Britanisë së Madhe në vitin
2013 kanë raportuar mbi një prevalencë të përgjithshme të diabetit prej 6% nga të
dhënat e mbledhura në periudhën 2012/13, dhe prevalenca më e lartë e diabetit prej
26.05% dhe 26.46% në Angli dhe Uells, si dhe në Skoci respektivisht, u raportua në
grup-moshën 60-69 vjeç (31). Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, statistikat
kombëtare të diabetit në vitin 2014, vlerësuan se diabeti ishte i pranishëm në 25.9% të
individëve të moshës mbi 65 vjeç. Prandaj, diabeti nuk është më i zakonshëm tek
pacientët e prekur nga RVO se sa në popullatën e përgjithshme. Megjithatë, testimi
për diabetin në diagnostikimin e RVO-së është i dobishëm në zbulimin e diabetit të pa
diagnostikuar (32).

Klasifikimi i Okluzionit të Venës Retinale
RVO mund të klasifikohet në tre lloje kryesore, sipas zonës së prekur në sipërfaqen e
retinës: CRVO, HCRVO dhe BRVO. Obstruksioni i degës së venës retinale (BRVO)
është më e zakonshme se obstruksion i venës centrale retinale (CRVO). Në BRVO,
një degë e sistemit venoz të retinës okludohet, ndërsa në CRVO, okluzioni ndodhet në
venën centrale të retinës (33). BRVO vazhdon të ndahet më tej në BRVO major dhe
BRVO makulare. CRVO ndahet në llojin ishemik dhe jo ishemik (34). Nga ana tjetër
edhe okluzioni i venës hemicentrale të retinës (HCRVO), e cila përfshin vetëm
gjysmën e sipërfaqes së retinës dhe është i ngjashëm me CRVO-në, është i ndarë në
llojin ishemik dhe jo-ishemik.
Sipas statusit ishemik, CRVO dhe HCRVO janë të ndarë në llojin ishemik dhe joishemik. CRVO-të ishemike janë më pak të zakonshme, dhe është raportuar që
përbëjnë një të tretën e CRVO-ve, ndërsa dy të tretat e tjera janë CRVO-të jo
ishemike (35). Ishemia retinale në RVO është një faktor i fortë prognostik dhe
pacientët, sytë e të cilëve kanë zona të mëdha ishemike, kanë një prognozë më të keqe
sesa pacientët, sytë e të cilëve kanë zona të vogla ishemike. Duhet theksuar që RVOtë jo ishemike mund të përparojë në forma ishemike. Ky përparim varet nga koha, me
një nivel progresi prej 33% brenda 3 viteve. Komplikacionet neovaskulare mund të
shfaqen në 50% të pacientëve, sytë e të cilëve kanë CRVO ishemike brenda një
periudhe 4-vjeçare, pavarësisht trajtimit me anti-VEGF (36). Presioni i rritur
intraokular dhe sedimentimi i lartë i eritrociteve mund të jenë të pranishme në CRVO.
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Në hipermetropinë e kundërt, arteroskleroza dhe hipertensioni janë më të zakonshme
në BRVO.

Figura 2. Triada e Virchow

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25 (34).

1- Okluzioni i Venës Centrale Retinale
Gjetjet klinike në pacientët me CRVO varen nga shkalla e okluzionit të venës centrale
së retinës, por gjithashtu edhe shkalla e kongjestionit venoz është e rëndësishme. Në
praktikë një pacient mund të diagnostikohet me një shkallë të ulët të venostazës dhe
mprehtësi të mirë vizuale, por ka pacientë të tjerë me shkallë të lartë të venostazës dhe
mprehtësi të dobët vizuale. Shkalla e venostazës korrespondon mirë me mprehtësinë
vizuale (37).
Gjetjet me anë të oftalmoskopit në syrin e prekur me CRVO, përfshijnë shenja të
stazës venoze. Sistemi venoz është i dilatuar dhe i përdredhur, ku hemorragjitë e
retinës janë të pranishme në të katër kuadratet. Hemorragjitë janë më së shpeshti intraretinale, por gjithashtu mund të jenë të pranishme hemoragjitë pre-retinale dhe subretinale (Figura 3). Hemorragjitë janë të lokalizuara kryesisht në polin posterior pranë
diskut optik dhe makula lutea. Në CRVO-të ishemike, hemoragjitë janë të përhapura
në të gjithë retinën, dhe një shenjë tipike është zmadhimi i diskut optik. Hemorragjitë
zakonisht mbulojnë sipërfaqen e nervit optik.
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Figura 3. Imazhi i fundus okuli të CRVO-së jo ishemike.

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.

Shenjat kryesore të ishemisë janë pikat në formë topi pambuku, edema retinale dhe
edema makulare. Pikat në formë topi pambuku kanë një ngjyrë tipike të bardhë dhe
një pamje si një një lëmsh pambuku. Shpesh zbulohen eksudate të forta në skajet e
zonave ishemike. Ato kanë një ngjyrë të bardhë ose të bardhë në të verdhë dhe
formohen nga akumulimi i lipideve të gjakut.
Në fazën akute të CRVO-së, shkalla e ishemisë zakonisht është e madhe. Kjo lidhet
me mprehtësinë e ulët vizuale për shkak të edemës makulare. Në fazën kronike të
CRVO-së, mprehtësia vizuale reduktohet, por jo aq sa në CRVO-në akute. Megjithatë,
okluzioni kronik indikohet nga prania e neovaskularizimit, qoftë në iris ashtu edhe në
retinë. Gonioskopia mund të zbulojë neovaskularizimin e mundshëm në këndin
iridokorneal.
Sipas studimeve të fundit, CRVO është e ndarë në dy tipe kryesore:
Jo-ishemike dhe
Ishemike.
Klasifikimi i këtyre dy tipeve të CRVO, bazohet në gjetjet e angiografisë fluoreshente
(FA). CRVO jo-ishemike karakterizohet nga më pak se 10 zona disk (DA) ishemike
që paraqiten në angiografinë fluoreshente, dhe pa asnjë neovaskularizim retinës. Tipi
ishemik i CRVO-së është tipi më i avancuar i RVO, dhe karakterizohet si nga
neovaskularizimi i retinës ashtu edhe i irisit, me ishemi retinale më të madhe se 10
DA në angiografinë fluoreshente. CRVO-të me një numër të madh hemoragjish,
rekomandohet të klasifikohen si CRVO ishemike. Deri në 83% të CRVO-ve joishemike me hemorragji të mëdha u riklasifikuan më pas si okluzione ishemike.
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2- Okluzioni i Venës Hemicentrale Retinale
Në vitin 1980, mjeku i shquar Hayreh, përshkroi okluzionin e venës hemicentrale
retinale (HCRVO)-në si një entitet klinik të veçantë. Nga ana tjetër, mjeku i njohur
Hedemon theksoi se gjatë jetës embrionale ekzistojnë dy trungje të venës retinale
centrale dhe njëri trung zakonisht zhduket para lindjes së fetusit. Megjithatë, në 20%
të subjekteve, të dyja trungjet mund të vazhdojnë të jenë prezent edhe pas lindjes (38).
HCRVO përfshin okluzionin e njërit nga të dy trungjet, siç përshkruhet më sipër.
Kështu, gjysma e sipërfaqes së retinës preket nga ky okluzion. Me kalimin e viteve,
zbulua një tjetër tjetër entitet klinik i cili mund të interpretohet me HCRVO-në. Ky
entitet është BRVO hemicentrale. BRVO Hemicentrale është okluzioni i degës së
venës kryesore pranë diskut optik i cili mund të simulojë HCRVO-në. Patogjeneza e
të dy entiteteve klinike është krejtësisht e ndryshme. HCRVO përfshin okluzionin e
një trungu të venës centrale të retinës, ndërsa në BRVO-në hemicentrale, kryqëzimi
arterio-venoz pranë diskut optik është i okluduar. HCRVO është e ndarë në tipet
ishemike dhe jo-ishemike, të ngjashme me CRVO-në. Këto dy tipe diferencohen në
mënyrë të ngjashme me atë të CRVO-së. HCRVO jo-ishemike paraqitet si zona
ishemike të cilat janë më pak se 10 DA në angiografinë fluoreshente, ndërsa tipi
ishemik ka prezente isheminë në më shumë se 10 DA të sipërfaqes së retinës. Tipi
ishemik i HCRVO-së është më pak i zakonshëm, dhe përfaqëson afërsisht 19% të
rasteve, ndërsa CRVO jo ishemike është e pranishme në 81% të rasteve (Figura 4).
Figura 4. Imazhi i fundus okuli të HCRVO jo-ishemike

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.

Rezultatet klinike të HCRVO-së janë të ngjashme me ato të CRVO-së, por me të
vetmin ndryshim pasi në këtë rast përfshihet vetëm gjysma e sipërfaqes së retinës.
HRCVO zakonisht përfshin gjysmën superiore ose inferiore të retinës. Hemoragjitë
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retinale, pikat në formë topi pambuku, edema e retinës dhe eksudatet e forta mund të
shihen gjatë ekzaminimit mikroskopik. Neovaskularizimi në sipërfaqen e irisit ose të
retinës janë më pas shumë të dallueshme. Qarkullimi kolateral evidentohet midis dy
trungjeve të venës qendrore të retinës.
Efekti në mprehtësinë vizuale varet nga statusi i macula lutea. Mprehtësia vizuale
është e dobët në pacientët me HCRVO, sytë e të cilëve kanë edemë makulare. Fusha
vizuale zakonisht është e dëmtuar në zonat përkatëse të retinës.

3- Okluzioni i Degës së Venës Retinale
Okluzioni i degës së venës retinale (BRVO) prek degët e venës centrale të retinës.
Mjeku i shquar Hayreh i klasifikoi BRVO-të në dy grupe të mëdha: BRVO major dhe
BRVO makulare. BRVO-ja major (Figura 5) përfshin okluzionin e 1 nga 4 degëve të
të mëdha të r venës së etinës dhe përfshin të gjitha rajonet retinale të drenuara nga kjo
degë. BRVO-ja makulare vjen si pasojë nga mbyllja e degës makulare të venës
retinale (Figura 6).
Figura 5. Imazhi i fundus okuli i BRVO majore

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.

BRVO mund të diagnostikohet në kuadratët nazalë ose temporalë, ose në kuadratet e
retinës superiore ose inferiore. BRVO-të që lokalizohen në zonën nazale zakonisht
diagnostikohen krejt rastësisht, sepse ato janë shumë larg makulës dhe nuk ndikojnë
në mprehtësinë vizuale. Ato mund të manifestohen si një hemorragji nga
neovaskularizimi retinal ose si glaukoma sekondare neovaskulare që vijnë për shkak
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Figura 6. Imazhi i fundus okuli i BRVO makulare

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.

të neovaskularizimit në sipërfaqen e irisit. BRVO-të të lokalizuara në zonën
temporale, zakonisht prekin makula lutea, dhe ato shfaqen me ulje të mprehtësisë
vizuale. BRVO-të e lokalizuara kryesisht në zonën superotemporale kanë tendencë të
përhapen përgjatë macula luteas për shkak të efektit të gravitetit në lëngun intraretinal. Disa BRVO temporale mund të jenë asimptomatike, të ngjashme me BRVO-të
nazale, nëse ato ndodhen distancë të largët me retinën periferike.
Një karakteristikë kryesore e BRVO-ve është dilatacioni venoz i lokalizuar në periferi
nga vendi i okluzionit. Okluzion zakonisht ndodh në kryqëzimin arterio-venoz. Të dy
enët e gjakut kanë shtresë adventitia të përbashkët dhe arteria e retinës komprimon
venën retinale. Një karakteristikë tjetër e BRVO-së është hemorragjia retinale. Në
raste të rënda mund të vërehen hemorragji sub ose pre retinale. Edema retinale është
gjithashtu e pranishme në zonat e prekura, dhe nëse është e pranishme ishemia
retinale, pikat në formë topi pambuku mund të evidentohen shpesh në këto raste.
Ekstudat e forta gjithashtu mund të evidentohen gjatë tranzitit nga retina ishemike na
atë jo-ishemike.
Angiografia fluoreshente mund të zbulojë anomalitë e enëve të gjakut dhe zonat x
ishemike të retinës, por gjithashtu mund të zbulojë edhe edemën makulare.
Një metodë e rëndësishme diagnostikuese imazherike është optical coherence
tomografi (OCT). OCT është një ekzaminim jo-invaziv imazherik i cili përdor valë të
lehta për të marrë pamje kros-seksionale të retinës. Kjo teknikë mund të evidentojë
edemën retinale, ndryshimet intra-retinale dhe rimodelimin e strukturës intra-retinale
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cistoide. Gjithashtu ky ekzaminim mund të monitorojë edhe suksesin e mundshëm të
trajtimit.
Pacientët e prekur nga BRVO kanë një prognozë të mirë, por kjo prognozë varet nga
disa fakte anatomike (39):
I.
II.

III.

Lokalizimi i okluzionit. Pacientët me BRVO periferike kanë një prognozë më
të mirë për shkak të mungesës së përfshirjes makulare;
Diametri i venës retinale të okuluar. Një diametër më i madh i enës, çon në
formimin e qarkullimit kolateral, dhe në këtë mënyrë normalizim më të mirë të
qarkullimit të kompromentuar nga okluzioni; dhe
Niveli i okluzionit venoz. Kjo përcakton shkallën e stazës në vaskulaturën e
retinës. (Artikulli i new document)

Faktorët e riskut për zhvillimin e Okluzionit të Venës Retinale
Në përpjekjen për të përcaktuar etiologjinë dhe faktorët e rrezikut lidhur me
zhvillimin e RVO-së, krahasimi bëhet natyrshëm tek faktorët e përfshirë në shfaqjen e
trombozës venoze sistemike (të tillë si tromboza e thellë e venave). Megjithëse këto
gjendje shëndetësore mund të ndajnë disa faktorë të përbashkët të rrezikut
kardiovaskular dhe atij sistemik, gjithashtu është e rëndësishme për të kuptuar se ato
janë entitete krejtësisht të ndryshme dhe mjaft të veçanta që kërkojnë strategji të
ndryshme menaxhimi, dhe që mund të çojnë në komplikacione të ndryshme.
Faktorët vaskularë/aterosklerotikë sistemikë të riskut në RVO
Dizajni i studimit, karakteristikat e pacientit dhe përkufizimi i faktorit të riskut, rrallë
janë të standardizuara nëpër studime dhe botime të ndryshme në rang ndërkombëtar.
Megjithatë duke u bazuar në evidencë, mbetet e mundshme që hipertensioni arterial
sistemik është faktori më i fortë i pavarur i rrezikut i lidhur me të gjitha llojet e RVOve (40) sidomos tek të moshuarit (mbi 50 vjeç). Hipertensioni i pakontrolluar ose i
sapo diagnostikuar është i zakonshëm në këtë grup individësh, dhe rekurrenca e RVOsë në të njëjtin sy ose në syrin tjetër, gjithashtu verehet kur hipertensioni arterial
kontrollohet në mënyrë jo efikase. Në një meta-analizë të 21 studimeve, autori
O'Mahoney raportoi lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor midis hipertensionit dhe
CRVO-së (OR=3.8) dhe BRVO-së {OR 3.0} (41). Duke u bazuar në përkufizim
inkonsistent të hiperlipidemisë nëpër studime të ndryshme, u evidentua gjithashtu që
hiperlipidemia të jetë dy herë më shumë e zakonshme në rastet e RVO-së (CRVO dhe
BRVO së bashku) krahasuar me kontrollet (OR=2.5). Autori Cheung l3 gjithashtu
raportoi hipertensionin arterial dhe hiperlipideminë si faktorë të pavarur të rrezikut për
zhvillimin e RVO-së. Lidhja (shoqërimi) i diabetit mellitus me RVO-në është më e
dobët dhe nuk është raportuar që të jetë konsistente në të gjithë studimet 12. Lidhja e
saj me CRVO-në mund të jetë më e fortë se lidhja me BRVO-në (
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Çrregullime hematologjike dhe gjendje të tjera shëndetësore sistemike
Gjendjet shëndetësore të cilat çojnë në rritjen e viskozitetit të gjakut të tilla si
çrregullimet mieloproliferative janë të njohura por janë rrallë të lidhura me zhvillimin
e CRVO-së. Në mënyrë të ngjashme, disa çrregullime sistemike inflamatore të rralla
që shkaktojnë vaskulitin sistemik (të tillë si sëmundja Behçet dhe poliarteriti nodoz)
gjithashtu mund të shkaktojnë vasculitin retinal i cili çon në zhvillimin e RVO-së,
veçanërisht në grup-moshat e reja. Shkaku dhe menaxhimi i RVO-së këtu është i
lidhur ngushtë me sëmundjen bazë sistemike dhe të menaxhimit të saj. Gjatë viteve të
fundit ka pasur një interes të madh mbi rolin potencial të trombofilisë në zhvillimin e
RVO-së dhe në veçanti të CRVO-së. Trombofilia i referohet prirjes për të zhvilluar
tromboza (zakonisht venoze) për shkak të një anomalie në sistemin e koagulimit. Kjo
gjendje shëndetësore mund të jetë e lindur (p.sh. Faktori V Leiden, hiperhomocisteinemia ose defiçenca e proteinës C, proteinës S dhe Antitrombinës) ose e
fituar (p.sh., sindromi antifosfolipid), dhe rëndësia e tij është potencialisht më e
madhe në grup-moshat e reja. Megjithatë, rishikimi i literaurës i autorit Fegani mbi
CRVO-në dhe trombofilisë raportoi se kishte mungesë konsistence midis studimeve
të ndryshme për të evidentuar një lidhje sinjifikante midis CRVO-së dhe defiçencës së
proteinës C, proteinës S dhe antitrombinës Mangësi dhe faktorit V Leiden (42). Këto
antikoagulantë natyrorë janë shumë labilë dhe me nivel fiziologjik të luhatshëm.
Rekomandohet që këto antikoagulantë duhet të maten në të paktën dy kampione të
ndara dhe nëse vërtetohet se janë anormale, atëherë duhet të konfirmohet me një
vlerësim të tretë. Shumica e studimeve përdorën matje të vetme dhe lloje të ndryshme
testesh. Studimet gjithashtu u vërejtën që të kishin mungesë të fuqisë statistikore për
të evidentuar një diferencë sinjifikante, ose për shkak të madhësisë së vogël të
kampionit apo edhe për shkak të mungesës së një grupi të përshtatshëm kontrolli. Në
sindromën antifosfolipidike (APS) antitrupat e fosfolipideve aktivizojnë kaskadën e
koagulimit e cila çon drejt trombozës arteriale dhe venoze. Testet laboratorike mund
të kryhen ose për të zbuluar antitrupin (duke përdorur Test antitrup-antikardiolipin)
ose efektin e saj në koagulim duke përdorur një test laboratorik për lupus
antikoagulant. Deri në 8% të pacientëve të prekur nga sindroma antifosfolipidike kanë
manifestime okulare, si dhe 4 nga 8 studimet, pjesë e meta-analizës së kryer nga
autori Fegan, raportoi një lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor të APS-së në
CRVO. Aktualisht, kërkohet që të ndërmerren studime të tjera për të përcaktuar
forcën e shoqërimit midis APS-së dhe RVO-së. Homocisteina është një aminoacid
natyral që nuk ndodhet në proteinë. Ka shumë shkaqe të cilat mund të çojnë në
shfaqjen e hiperhomocisteinemisë (përfshirë defiçencën e enzimave të rralla që çojnë
në homocistinuri) e cila predispozon për trombozën si arterieale ashtu dhe venoze.
Disa studime kanë vënë në pikëpyetje vlefshmërinë e kryerjes së testeve shteruese për
trombofilinë në RVO, në mungesë të një historie sugjestive mjekësore. Megjithatë
rezultatet e tyre kanë raportuar evidencë të dukshme mbi lishjen (shoqërimin) e
hiperhomocisteinemisë me CRVO-në, evidencë kjo e mjaftueshme për të
rekomanduar kontrollin për hiperhomocisteineminë, e cila korrigjohet me marrjen e
acidit folik dhe suplementet me vitaminat B6 dhe B12 (43). Bazuar mbi evidencën
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aktuale do të ishte e arsyeshme që të mos rekomandohet depistimi i përgjithshëm për
trombofilinë për të gjithë pacientët e prekur nga RVO, por ta rezervojnë atë për
pacientët më të vjetër në moshë me histori të mëparshme të ngjarjeve
tromboembolike, si dhe në pacientët e rinj pa asnjë faktor tjetër të përgjithshëm risku.
Glaukoma/hipertensioni okular
Lidhja midis RVO-së (CRVO-së në veçanti) dhe glaukomës/hipertensioni okular
është raportuar gjerësisht nga shumë studime në rang ndërkombëtar, të cilët kanë
evidentuar një OR (raporti i gjasave) prej 5.4 në CRVO-të lidhur me histori të
glaukomës. Fiziopatologjia e kësaj lidhje është e paqartë, megjithëse deformimi i
lamina cribrosa në glaukomë mund të shkaktojë distorsion të venës centrale të retinës
ndërsa është e pranishme në sy (44).
Obstruksioni i Venës Retinale me origjinë familjare
Shtresëzimi familjar i RVO-së (CRVO-së në veçanti) është raportua në disa raste por
këto të dhëna kanë qenë të pakta dhe të pamjaftueshme në numër. Është interesante që
raste të tilla janë në shumicën e rasteve bilaterale, me moshë më të të fillimit të
sëmundjes krahasuar me rastet sporadike. Aktualisht nevojiten më shumë të dhëna
nga shtresëzimet familjare ekzistuese dhe në të ardhmen për të vërtetuar katërcipërisht
nëse ekziston një shkak gjenetik në këto raste (45).

1.6.

Fiziologjia patologjike e Okluzionit të Venës Retinale

Patogjeneza e saktë e okluzionit të venës retinale (RVO) mbetet ende e paqartë. Kjo
gjendje shëndetësore mund të vijë për shkak të një kombinimi të tre ndryshimeve
sistemike të njohura si triada Virchows (Figura 2): ndryshimet hemodinamike (staza
venoze), ndryshimet degjenerative të murit të enës së gjakut dhe hiperkoagulimi i
gjakut.
Është shfaqja e edemës makulare në okluzionin e venës retinale që në shumicën e
rasteve çon në humbjen e shikimit. Kuptimi dhe qërtësimi i mënyrës se si zhvillohet
patogjeneza e edemës makulare, mundet që nga ana tjetër të bëjë më të lehtë mënyrën
e mekanizmit të veprimit të disa prej terapive të cilat po përqafohen nga komuniteti
mjekësor së fundmi në okluzionin e venës retinale. Tromboza brenda një venë të
retinës siç përshkruhet më lart, do të çojë në një obstruksion të pjesshëm të rrjedhjes
së gjakut brenda venave dhe nga vetë syri. Presioni intraluminal në rritje, nëse është
mjaftueshëm i lartë, do të shkaktojë transudimin e produkteve të gjakut në retinë sipas
ligjit të Starlingut. Kjo do të rezultojë në rritje të volumit të likidit intersticial (retinal)
dhe proteinave. Ky i fundit do të rrisë më tej presionin intersticial onkotik, duke
përkeqësuar edemën e indeve, të cilat do të pengojnë perfuzionin kapilar dhe mund të
shfaqin isheminë. Siç u raportua edhe nga mjeku i njohur Campochiaro kjo ishemi
nuk është një ose asnjë shfaqje dikotomike, siç janë klasifikuar ata pacientë jo
ishemikë të cilët do të ketë nivel të ndryshëm të ishemisë së retinës. Tashmë është
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njohur mjaft mirë se inflamacioni ndikon në progresin dhe rezultatin vitreoretinal të
sëmundjes përfshirë edhe okluzionin e venës retinale (46). Autori Yoshimura raportoi
të ketë gjetur nivelet ndjeshëm të larta të qelizave citokina të tretshme dhe
interleukina (IL) 6 dhe 8, proteinën-1 monocite kemoatraktante, dhe faktorit të rritjes
endoteliale vaskulare (VEGF) në RVO, dhe sidomos në CRVO. Studiuesi tjetër Funk
23 gjithashtu raportoi nivelet të ngritura të këtyre faktorëve të njëjtë në pacientët me
CRVO, kur krahasohen me subjektet e grupit të kontrollit. Ndërveprimi i saktë i
këtyre faktorëve mbetet akoma spekulativ, por kuptimi i rolit që përmbush VEGF
është në rritje. Kjo situatë induktohet nga hipoksia indore e tillë si ishemia retinale
dhe vepron si një faktor angiogjenik dhe vazo-permeabël në membranën qelizore
endoteliale lidh receptorët me aktivitetin e tirozinë kinazës. Studiuesi Ozaki evidentoi
se implantimi i çlirimit të ngadaltë të rekombinantit human VEGF në zgavrën vitreale
të lepujve dhe primateve arrin të çojë në dilatimin e enës së gjakut të retinës, prishjen
e barrierës së gjakut të retinës dhe formimin e një ene gjaku të re të retinës (47).
Autori tjetër Noma raportoi rritje të nivelit të likidit dhe të nivelit vitreal të VEGF dhe
interleukinës ( IL)-6 në pacientët me BRVO dhe CRVO, krahasuar me individët e
grupit të kontrollit (48). Nivelet e VEGF dhe IL-6 korreluan si me severitetin e
edemës makulare, ashtud edhe me shtrirjen e ishemisë retinale (mos perfuzionimi
kapilar). Është e mundshme që ishemia e papritur e retinës që ndodh në rastin e
BRVO-së dhe akoma më shumë në rastin e CRVO-së do të nxisë rritjen e prodhimit
të faktorit të rritjes endoteliale vaskulare (VEGF). VEGF prodhohet nga retina
nëpërmjet qelizave epiteliale të pigmentuara të retinës, qelizat endoteliale dhe qelizat
Muller, si dhe llojet e tjera të indeve okulare. Studiuesi Boyd raportoi korrelacion të
rëndësishëm midis nivelit të likideve të VEGF-së dhe ecurisë së neovaskularizimit të
irisit dhe permeabilitetit vaskular tek pacientët me CRVO ishemike (49).
Permeabiliteti i rritur vaskular i shkaktuar nga VEGF ka gjasa që të kontribuojë në
shfaqjen e edemës makulare që gjithashtu ndodh sipas ligjit Starlingut siç është
përshkruar më sipër. Është sfiduese të themi se edhe nëse obstruksioni venoz primar
është kapërcyer (p.sh., nëpërmjet formimit të qarkullimit kolateral), edema makulare
mund të vazhdojë për shumë kohë, për shkak të një vetëvendosje të ciklit të
permeabilitetit vaskular nxitur nga VEGF i cili shpie në zhvillimin e edemës
makulare, dëmtimin kapilar, dhe ishemisë retinale, duke stimuluar çlirimin e
mëtejshëm të VEGF-së dhe të citokinave të tjera inflamatore që çojnë në edemë
makulare kronike.
Neovaskularizimi retinal në BRVO, në mënyrë tipike ndodh në kryqëzimin e retinës
së perfuzuar dhe jo të perfuzuar (Figura 7 dhe 8). Retina e pa perfuzuar shoqërohet me
hypoksi preretinale në modelet e kafshëve me BRVO. Shkaqet e këtij lokalizimi të
neovaskularizimi, në krahasim me neovaskularizimin e irisit e cila evidentohet më
shpesh në CRVO, janë konjekturale. Mund të ketë diferenca regjionale në rregullimin
e receptorëve të VEGF që shkaktojnë një densitet më të lartë në këto regjione ku
kryqëzohen enët e gjakut.
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Figura 7. Angiografia fluoreshente e neovaskularizimit në kufinjtë e retinës jo të
perfuzuar (format ovale).

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.

Përveç kësaj, mund të jenë të pranishme në kufijtë retinalë të perfuzuar dhe të pa
perfuzuar, përqendrime të rritura të lipideve angiogjenike hidroperokside 159. VEGF
mund të shkaktojë mbirregulimin e faktorit të rritjes (bFGF), i cili vepron në mënyrë
sinergjike me VEGF për të nxitur angiogjenezën (50).
Figura 8. Angiografia fluoreshente e neovaskularizimit në kufinjtë e retinës së
perfuzuar.

Burimi: Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: Natural history of visual outcome. ProgRetin
Eye Res. 2014; 0: 1-25.
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Në kontrast me BRVO, neovaskularizimi i segmentit posterior pas CRVO, ka më
shumë gjasa të ndodhë në diskun optik sesa në retinë (51,52). Neovaskularizimi i
segmentit anterior është më i zakonshëm pas CRVO-së sesa pas BRVO-së, me sa
duket, duke reflektuar nivelet më të ulëta të VEGF intraokulare që ndodhin në BRVO
(53). Neovaskularizimi i retinës pas shfaqjes së RVO-së, ka më shumë të ngjarë të
ndodhë nëse vitreusi është i bashkangjitur në sipërfaqen retinale. Bashkangjitja e
vitreusit mund të shërbejë për të rritur përqendrimin e citokinave angiogjenike në
mënyrë lokale dhe të nxisë rritjen fokale të enëve të reja të qarkullimit.

Konsiderata patogjenike specifike për Okluzionin e Venës Centrale Retinale
Lidhja klinike e vëzhguar e glaukomës primare me kënd të hapur dhe CRVO-së është
e padiskutueshme. Disku optik formon një barrierë midis dy kompartamenteve të
presionit; kompartamenti i presionit intraokular në pjesën anteriore dhe
kompartamenti i presionit intrakranial në pjesën posteriore. Pacientët të cilët janë të
prekur nga glaukoma primare me kënd të hapur, shfaqin gradient të rritur të presionit
në të gjithë diskun optik. Kjo mund të ndryshojë hemodinamikën e venave centrale në
retinë gjatë periudhave të gjata kohore, shkaktojnë ndryshime endoteliale, dhe rrisin
rezistencën e venës centrale të retinës. Efekti neto i të gjitha këtyre ndryshimeve
mund të japë një rrezik në rritje për shfaqjen e trombozës. Fiziologjia patologjike e
CRVO-së mund të jetë e ndryshme në nëngrupe të ndryshme të pacientëve, të tilla si
grupet e ndryshme në bazë të moshës. Edhe pse anomalitë e murit të enës së gjakut
duket që të jenë anomali primare tek pacientët tipikë të moshuar, në pacientët më të
rinj në moshë, është propozuar prej kohësh anomalitë me bazë inflamatore, në vend të
atyrë të murit të enëve, edhe pse pa evidencë direkte (54). Në një pakicë pacientësh,
mendohet se shkaku primar të jetë një gjendje trombofilie. Baza fiziopatologjike për
hemoragjitë e retinës në CRVO është shtjelluar gjerësisht, por manifestimet e
zbardhjes së retinës të shkaktuar nga ishemia dhe obstruksioni i fluksit të aksoplazmës
në shtresat nervore janë më pak të njohura dhe nuk janë kuptuar akoma siç duhet (55).
Në një përqindje të vogël të pacientëve me arterie cilioretinale të cilat zhvillohen në
CRVO, ndodh një obstruksion relativ ndaj fluksit të gjakut në shpërndarjen e arteries
cilioretinale. Në disa raste, qarkullimi i gjakut mund të shihet në arteriolat cilioretinale
gjatë ciklit kardiak (CK). Ky qarkullim nënkupton që në atë territor nuk ka bllokim
fokal në arterie, por më tepër ka rezistencë intravaskulare në CRV përballë të cilit
është arteria pompuese cilioretinale (56). Niveli i ishemisë së shkaktuar nga trombi në
CRVO, varet nga përqindja e okluzionit të lumenit venoz nga trombi dhe mundësia e
zhvillimit të qarkullimit venoz kolateral. Këto konsiderata të fundit përkthehen
anatomikisht në loklizimin e trombit në lidhje me lamina cribrosa. Sa më anteriorisht
të lokalizohet trombi, aq më të pakta janë alternativat për drenimin e gjakut dhe aq më
e madhe është ishemia për një nivel të dhënë obstruksioni të lumenit nga trombi. Sa
më shumë të jetë postriorisht i lokalizuar trombi, aq më shumë rrugë alternative ka për
qarkullimin e gjakut venoz, dhe aq më e vogël është ishemia.
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Në terma hemodinamikë, një shkallë e lartë e ishemisë korrespondon me një presion
më të lartë prelaminar venoz central. Presioni i fluksit të gjakut në të gjithë pemën
retinovaskulare është vetëm 3 mmHg sepse presioni intravaskular venoz i afrohet
presionit të arteries centrale të retinës dhe një presion i ulët qarkullimi, rezulton në
fluks gjaku të ngadaltë në retinë, furnizim me të madh me oksigjen nëpërmjet gjakut
krahasuar me sasinë normale, dhe nëse fluksi i gjakut në retinë reduktohet akoma më
shumë, atëherë shfaqet ishemia. Nëse tromboza është mjaftueshëm e rëndë dhe
presioni i CRV rritet shumë, jo vetëm që mund të pengohet qarkullimi në arterien
cilioretinale, por gjithashtu edhe në degët e arteriolave retinale (57). Transparenca e
retinës humbet me zhvillimin e zbardhjes ishemike të retinës. Akoma nuk vlerësohet
ashtu siç duhet, por është e vërtetë, se një CRVO ishemike mund të mos arrijë të
shfaqë mos perfusionin e hershëm kapilar. Mos perfuzioni kapilar mund të duhet rreth
3 javë për t`u zhvilluar. Humbja e transparencës retinale, mprehtësia e dobët vizuale
dhe shkolitja serioze makulare, të gjitha sëbashku paraqesin natyrën ishemike të
CRVO në ekzaminimin me angiografi fluoreshente.

Konsiderata patogjenike specifike për Okluzionin e Degës së Venës Retinale
Në një model të eksperimentuar tek macet me BRVO akute, 3H-timidina, i klasifikuar
si një indeks i proliferimit vaskular të retinës u evidentua në retinën e përfshirë nga
okluzioni, por jo në retinë e papërfshirë. Marrja endoteliale e timidinës ishte kryesisht
venulare, me disa absorbime kapilare, por jo marrje arteriale (58). Vëzhgimi klinik që
neovaskularizimi i retinës pas BRVO-së ka origjinë nga venulat, është në përputhje
me këtë vëzhgim eksperimental. Ashtu si CRVO-të, edhe këtu e njëjta gjë vlen edhe
për BRVO, ku mund të ndodhë në nivele të ndryshme ashpërsie, me efekt mbi
perfuzionin dhe transparencën retinale. Aktualisht po zhvillohet një koncept i
insuficencës arteriale bazuar në presionit e ushtruan nga vena e obstruktuar (59).
Mbushja e degës së arteries retinale që ndodhet në sektorin e përfshirë të retinës,
eventualisht është e vonuar dhe prandaj shfaqen shenjat e dëmtimit. (artikulli
Fiziologjia Patologjike e RVO)

1.7.

Diagnoza e Okluzionit të Venës Retinale

Ekzaminimi fillestar i një pacienti të prekur nga një RVO përfshin të gjitha aspektet
relevante dhe të hollësishme të vlerësimit mjekësor të syve të adultëve, duke i
kushtuar vëmendje të veçantë ndaj atyre aspekteve që lidhen me sëmundjet vaskulare
retinale (60).
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Historia e sëmundjes
 Një histori fillestare e sëmundjes duhet të merren parasysh elementët e
mëposhtëm:
 Lokalizimi dhe kohëzgjatja e humbjes së shikimit,
 Medikamentet aktuale,
 Historia mjekësore (p.sh., hipertensioni arterial sistemik, diabeti,
hiperlipidemia, sëmundjet kardiovaskulare, apnea e gjumit, koagulopatitë,
çrregullimet tromboembolike, embolusi pulmonar),
 Historia okulistike (p.sh., glaukoma, çrregullime të tjera oftalmike, injeksione
okulare, kirurgjia, duke përfshirë trajtimin me lazer të retinës, kirurgjinë e
kataraktit, kirurgjinë refraktive).
Ekzaminim fizik
 Ekzaminimi fillestar duhet të përfshijë elementët e mëposhtëm:
 Mprehtësinë vizuale,
 Vlerësimin pupilar për ndonjë defekt relativ pupilar aferent, i cili
korrespondon me nivelin e ishemisë, dhe është gjithashtu parashikues për
rrezikun e neovaskularizimit në orbitë,
 Biomikroskopia me lente, e cila evidenton me shumë kujdes lidhur me enët e
holla dhe jonormale të gjaku në iris,
 Presioni intraokular (IOP)
 Gonioskopia paraprake për dilatimim. Kjo është e rëndësishme për t`u kryer,
veçanërisht në rastet e një CRVO-je ishemike, kur ka një presion të rritur
intraokular, ose kur rreziku i neovaskularizimit të irisit është i lartë,
 Vlerësimi funduskopik binokular i polit posterior,
 Ekzaminimi i retinës periferike dhe trupit qelqor. Preferohet një ekzaminim i
hollësishëm për t'u siguruar një pamje optimale të të gjithë retinës.
Rekomandohet biomikroskopia me lentet e duhura dhe të përshtatshme për të
vlerësuar retinopatinë e polit posterior dhe retinës midperiferale. Ekzaminimi i
retinës periferike kryhet më së miri duke përdorur oftalmoskopinë indirekte.
Për shkak se trajtimi është efektiv në reduktimin e rrezikut të humbjes së
shikimit, indikohet të kryhet një ekzaminim i hollësishëm për të vlerësuar mbi
disa nga veçoritë e mëposhtme që shpesh çojnë në dëmtime të shikimit:
 Edema makulare, e zbuluar si klinikisht ashtu edhe/ose duke përdorur
imazhet e përftuara nga coherence tomography (OCT),
 Shenjat e ishemisë, duke përfshirë neovaskularizimin e diskut ose të
lokalizuar diku tjetër, praninë e një defekti relativ aferent pupilar,
hemorragji të mëdha, dilatacion venoz, dhe pika në formë lëmshi
pambuku,
 Neovaskularizimi i kokës së nervit optik dhe/ose neovaskularizimi i
lokalizuar diku tjetër,
 Hemorragjia e trupit qelqor ose preretinale.
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Testet diagnostike
Nëse përdoren në mënyrë të përshtatshme, ekzistojnë një numër i konsiderueshëm
testesh imazherike të cilat mund të përmirësojnë mjaft ekzaminimin klinik dhe
optimizojnë kujdesin ndaj pacientit. Testet më të zakonshme në praktikën klinike
përfshijnë:





Fotografitë me ngjyra të fundus okulit
Optical Coherence tomography (OCT)
Angiografia fluoreshente (FA)
Ultrasonografi
Fotografitë me ngjyra duke përjashtuar ngjyrën e kuqe të fundus
okulit
Fotografimi i fundus okuli është gjithashtu mjaft i dobishëm
për të dokumentuar ashpërsinë e dëmtimeve të retinës, praninë
e enëve të reja të gjakut të lokalizuara diku tjetër në retinë,
nivelin e shtrirjes së hemoragjisë intrareninale, dhe enëve të
reja në ose pranë diskut optik, përgjigjen ndaj trajtimit, dhe
nevojën për trajtim shtesë në vizitat e ardhshme në klinikë.
Optical Coherence Tomography
Optical Coherence Tomography siguron imazhe me rezolucion
të lartë të foveas dhe është jashtëzakonisht e vlefshme për të
zbuluar praninë dhe shtrirjen e ndonjë edeme të mundshme
shoqëruese makulare, ndryshimet në zonën trup qelqor-retinë,
shkolitjen nervore neurosensoriale ose lëngut subretinal, dhe
gjithashtu për të zbuluar forma të tjera të sëmundjeve makulare.
Eksperimente të mëdha klinike që kanë testuar trajtimin antiVEGF, bazohen në masë të madhe në përdorimin e
ekzaminimeve me matje sasiore dhe jo shumë në fotografitë
subjektive stereoskopike ose ekzaminimin klinik për të
vlerësuar dhe ndjekur edemën makulare. Në praktikën klinike,
vendimet për tipin e trajtimit zakonisht bazohen në matjet e
përftuara nga OCT. Për shembull, vendimi për të përsëritur
injeksionet anti-VEGF, ndryshon agjentët terapeutikë (p.sh.,
kortikosteroidet intraokulare), iniciojnë trajtimin me lazer, ose
madje shpesh konsiderojnë kirurgjinë, bazohen si në
mprehtësinë vizuale dhe në gjetjet e evidentuara nëpërmjet
OCT-së. Sidoqoftë, trashësia e retinës, madje edhe kur matet
me anë të OCT, nuk është gjithmonë e lidhur në mënyrë
konsistente me mprehtësinë vizuale (61).
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Angiografia Fluoreshente
Angiografia fluoreshente përdoret për të vlerësuar shkallën e
okluzionit vaskular, shkallën e ishemisë dhe të llojit të edemës
makulare (ishemike përkundrejt joishemike). Imazhet e
angiografisë fluoreshente janë në gjendje që të lokalizojnë
mikroaneurizmat, veçimin e enëve kolaterale të qarkullimit, dhe
përmirësimin e trajtimit efektiv duke përdorur teknikën me
lazer. Ndërsa përdorimi i agjentëve anti-VEGF dhe
kortikosteroideve intraokulare është i konsiderueshëm për
trajtimin e edemës makulare, përdorimi i trajtimit me teknikën
lazer është reduktuar. Prandaj, nevoja për ekzaminimin me
angiografi fluoreshente gjithashtu është reduktuar. Angiografia
mund të identifikojë mos perfuzionin makular kapilar në zonat
e macklës dhe Foveas, që mund të shpjegojnë lidhjen e humbjes
së shikimit, ashtu si dhe përgjigjen ndaj terapisë. Angiografia
fluoreshente gjithashtu mund të zbulojë zonat e patrajtuara
kapilare retinale jo të perfuzionuara të cilat mund të shpjegojnë
neovaskularizimin e persistent të retinës ose të diskut që mbetet
i prezent pas trajtimit. Sidoqoftë, kjo teknikë ekzaminimi që po
përdoret për të vlerësuar mos-perfuzionin periferik, por të
dhënat aktuale mbi përfitimet e kësaj teknike evidentohet që
nuk janë shumë bindëse. Kështu, FA mbetet një teknikë e
vlefshme, por dhe duhet të konsiderohet me kujdes nga
oftalmologët të cilët diagnostikojnë dhe trajtojnë pacientët me
sëmundje vaskulare të retinës.
Ultrasonografia
Ultrasonografia është një mjet jashtëzakonisht i vlefshëm
diagnostik i cili mundëson vlerësimin e statusit anatomik të
retinës në prani të një hemorragjie ose çrregullimeve të tjera.
Aktualisht, ultrasonografia nuk përdoret në mënyrë rutinë dhe
zakonisht OCT është teknika më e përshtatshme e ekzaminimit.
Vlerësimi sistemik
Shkalla e vlerësimit sistemik varet nga mosha e pacientit dhe
nga historia mjekësore. Diskutimi me mjekun internist është i
rëndësishëm, pasi një pacient i cili ndiqet për një RVO është në
rrezik për zhvillimin e një RVO në syrin tjetër dhe mbart një
rrezik më të lartë për sëmundjet kardiovaskulare dhe aksidentet
cerebrovaskulare (62). Aktualisht mungojnë udhëzime dhe
protokolle të qarta për testimin sistemik.
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1.8.

Trajtimi i Okluzionit të Venës Retinale

Parandalimi dhe zbulimi i hershëm
Ekziston një lidhje e fortë midis BRVO-së dhe çrregullimeve vaskulare sistemike të
tilla si hipertensioni arterial dhe sëmundjet vaskulare periferike. Mosha e avancuar
dhe çrregullimet vaskulare sistemike, janë faktorët më të fuqishëm të rrezikut për
shfaqjen e RVO-së 5. Një meta-analizë e fundit e studimeve të publikuara lidhur me
këtë sëmundje sugjeron se 48% e RVO-ve i atribuohet hipertensionit arterial (HTA),
20% i atribuohen hiperlipidemisë dhe 5% RVO-ve i atribuohen diabetit (64). Tashmë
dihet se çrregullimi i presionit arteriovenoz, presioni i perfuzionit okular dhe
ngushtimi arteriolar fokal janë të lidhur me një rrezik në rritje të zhvillimit të BRVOsë (65). Parandalimi më i mirë i RVO-së është menaxhimi i faktorëve të rrezikut në
mënyrë agresive, duke optimizuar kontrollin e diabetit mellitus, hipertensionit arterial,
dhe hiperlipidemisë.

Zgjedhja e terapisë
Strategjitë aktuale të trajtimit për së mundjen e obstruksionit të degë s së venë s
retinale (BRVO), synojnë sekelat e okluzionit venoz {p.sh., edemë makulare cistoide
(CME) dhe enë të reja gjaku diku në retinë/enë të reja gjaku pranë diskut optik
(NVD/NVE) në vend që të përpiqet të trajtojnë vetë okluzionin. Për CRVO-të, rreziku
i neovaskularizimit të retinës është më i vogël, megjithatë ka një rrezik në rritje të
neovaskularizimit të irisit dhe shfaqjen e glaukomës neovaskulare, veçanërisht në
CRVO-të ishemike.

Menaxhimi Mjekësor dhe Kirurgjik i RVO-së
Injeksionet në trupin qelqor
Studimet klinike të kohë ve të fundit kanë vlerësuar efikasitetin e pë rdorimit të
agjentëve anti-VEGF dhe/ose injeksionet kortikosteroide intra orbitale në trupin
qelqor. Studimi SCORE lidhur me BRVO-në vlerësoi përdorimin e dy dozave me
kortikosteroide intra orbitale në trupin qelqor (triamcinolone 1 mg dhe 4 mg) pë
rkundrejt terapisë me lazer në 411 sy pacientësh të përzgjedhur në më nyrë të rastësishme (randomizuar) për një nga tre degëve të trajtimit në një mënyrë: 1: 1: 1 dhe i
ndoqën në dinamikë për 12 muaj 33. Pas 1 viti, afërsisht një e treta e syve të
pacientëve në grupin e trajtimit me terapi me lazer, një e treta e syve të pacientëve në
grupin e trajtimit me triamcinolone 1-mg, dhe një e treta e syve të pacientëve në
grupin e trajtimit me triamcinolone 4-mg përfitoi pak më shumë se ose barabar me 15
shkronja.
Përfitimi mesatar në mprehtësinë vizuale të korrigjuar më mirë ishte katër deri në
pesë shkronja në të gjitha grupet e trajtimit; megjithatë, pacientët në të dy grupet e
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trajtimit me kortikosteroide kishin më shumë gjasa që të zhvillonin katarakt ose rritje
të presionit intraokular (IOP) krahasuar me ata pacientë që morën trajtim me lazer.
Rekomandimet e studimit SCORE për BRVO-në kishin të bënin me konsiderimin e
trajtimit me teknikën me lazer në sytë e prekur nga BRVO dhe edema makulare e
perfuzuar të cilat kishin çuar në humbje të shikimit, sepse efikasiteti ishte i ngjashëm
në të gjitha degët e trajtimit. Studimi SCORE mbi obstruksionin e venës centrale
retinale (CRVO) përfshiu mesatarisht 271 subjekte me moshë mesatare 68 vjeç 34.
Shtatëdhjetë e tre përqind e pacientëve të prekur nga CRVO kishin hipertension
arterial dhe 23% e tyre kishte diabet. Pacientët në grupet e trajtimit me
kortikosteroide, morën mesatarisht dy injeksione në 12 muajt e parë të studimit. Pas 1
viti, 27% e pacientëve në grupin e trajtimit me triamcionolone 1 mg dhe 26% të
pacientëve në grupin e trajtimit me triamcionolone 4 mg, përjetuan një pë rfitim të
dukshëm vizual të tre ose më shumë linjave të mprehtësisë pamore.
Vetëm 7% e pacientët në grupin e vëzhgimit, përjetuan një përfitim të ngjashëm
vizual. Prandaj, pacientët në grupet e trajtimit me kortikosteroide rezultuan të kishin
shumë më shumë gjasa që të shfaqnin pë rfitim të dukshëm vizual në 1 vit. Këto
rezultate persistonin deri në 2 vjet. Megjithatë, subjektet të cilët morën dozën prej 4
mg triamcionolne kishin nivelet më të larta të formimit të kataraktit, kirurgjinë e
kataraktit dhe presionin e rritur intraokular (IOP), duke evidentuar preferencën për
trajtimin me triamcinolone 1 mg (66). Studimi i Gjenevës vlerësoi përdorimin e
implantit e dexametazonit intraorbital në trupin qelqor në dy doza, në pacientët e
prekur si nga CRVO ashtu edhe nga BRVO (67). Studimi përfshinte të dhëna të
grupuara nga 1131 pacientë, 34% prej tyre rë prekur nga CRVO dhe 66% nga BRVO,
evidentoi se në sytë e prekur nga BRVO të trajtuar me implantim të dozës së
dexametazonit 0.35 mg ose 0.7 mg nuk shfaqën efikasitet në 6 muaj e parë pas
fillimit të trajtimit.
Megjithatë, u shfaq një përfitim i rëndësishëm i mprehtësisë pamore në 90 ditë pas
fillimit të trajtimit por reduktim të efektit të trajtimit 1 vit pas fillimit të tij. Formimi i
kataraktit dhe presioni i ngritur intraokular u evidentua më shpesh në 1 vit pas fillimit
të trajtimit sesa në 6 muaj. Implanti i dexametazonit ishte miratuar nga Instituti i
Ushqimit dhe Barnave (FDA) në SHBA në vitin 2009 për trajtimin e edemës
makulare për shkak të CRVO-së dhe BRVO-së.
Gjithashtu, një implant i tretë kortikosteroid, fluocinolone, është raportuar të jetë i
dobishëm në trajtimin e edemës makulare të lidhur me BRVO-në deri në 3 vjet pas
fillimit të mjekimit. Nga trajtimi me fluocinolone u evidentuan përmirësime si në
edemën makulare, ashtu edhe në mprehtësinë vizuale, por fluocinolone nuk ka marrë
akoma miratimin zyrtar nga FDA për t`u përdorur për këtë indikacion (68). Glaukoma
dhe formimi i kataraktit mbeten pë rsë ri efektet anësore që shoqërojnë injektimin e
kortikosteroidëve në rrugë intraorbilate në këtë studim. Shumë studime të tjera kanë
demonstruar efikasitetin e agjentëve anti-VEGF në trajtimin e edemës makulare të
lidhur me BRVO-në (69,70). Aktualisht, ekzistojnë tre agjentë anti-VEGF të cilë t
janë në dispozicion për t'u përdorur: bevacizumabi, ranibizumabi, dhe aflibercept.
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Vlerësimi i efikasitetit dhe sigurisë), së përdorimit të ranibizumabit në rrugë
intraorbitale, rezultoi në përfitim nga 16 (0.3 mg) deri në 18 shkronja (0.5 mg).
Përfitimet e trajtimit me ranibizumab në 6 muajt e parë u mbajtën përgjithësisht deri
në muajin e 12-të. Në përgjithësi, rekomandohet përdorimi i pikave antiseptike të
betadinës dhe fiksimi i kapakut të syrit gjatë të gjitha injeksioneve intraorbitale,
ndërsa nga ana tjetër nuk rekomandohet përdorimi rutinë i pikave në sy të antibiotikë
ve (71), (III, cilësi të moderuar, rekomandim diskret). Efektet e rëndë sishme anësore
të injeksioneve intraorbitalë janë të rralla dhe përfshijnë endofthalmitin infektiv,
formimin e kataraktit, shkolitjen e retinës dhe presionin e rritur intraokular. Nivelet e
presionit intraokular janë veçanërisht të zakonshme gjatë përdorimit të
kortikosteroideve intraorbitalë dhe implanteve kortikosteroide. Në përfundim, për
shkak të profilit të favorshëm në binomin rrezik/përfitim, përdorimi i agjentëve antiVEGF janë terapia e preferuar fillestare për trajtimin e edemës makulare që vjen si
shkak i BRVO-së. Si trajtimi me kortikosteroide ashtu edhe trajtimi me anë të
teknikës me lazer, duhet të merren parasysh dhe në konsideratë në rastet kur
përballemi me një dështim të përgjigjes ndaj trajtimit ose ka përgjigje joadekuate ndaj
mjekimit.
Disa studime me randomizim kanë evidentuar gjithashtu efikasitetin e agjentëve antiVEGF në trajtimi i edemës makulare me CRVO (72). Në përgjithësi numri i
shkronjave që lexohen pas trajtimit me ranibizumab intraokuar dyfishohet dhe
evidentohet rënie e nivelit të edemës makulare sipas imazheve të përftuara nga OCT.
Në rastin e trajtimit të pacientëve me aflibercept intraorbital, nga të dhënat e
studimeve të ndryshme u evidentua një përfitim me rreth 15 shkronja në 56% të syve
të trajtuar. Nga ana tjetër një seri tjetër studimesh të cilat u fokusuan në trajtimin e
pacientëve me bevacizumab intraorbital u raportua gjithashtu një përfitim prej 15
shkronjash në 60% të syve të trajtuar (73). Aktualisht bazuar në shumë studime
klinike me fokus të veçantë në teknika dhe metoda të ndryshme të trajtimit të
okluzioneve venoze retinale, evidetohet një rol i rëndësishëm për triamcinolonin,
dexametazonin dhe kortikosteroide të tjera me përdorim intraorbital të cilët janë
raportuar të jenë të efektshme për trajtimin e edemës makulare për shkak të CRVO-së,
por nga ana tjetër duhen thekshuar edhe rreziqet e njohura për pacientë të lidhura me
shfaqjen e kataraktit dhe glaukomës.

Teknika e fotokoagulimit me rreze lazer
Fillimisht BVOS evidentoi efikasitetin e teknikës së fotokoagulimit me rreze lazer për
edemën makulare për shkak të BRVO-së. Pacientët me BRVO që paraqiteshin me
mprehtësi vizuale prej 20/40 ose më të dobët për shkak të BRVO-së së perfuzuar me
edemë makulare cistoide (CME) u trajtuan me teknikën e fotokoagulimit me rreze
lazer ose u lanë pa trajtim. Pas ndërmarrjes së këtij studimi klinik, kishte më shumë
pacientë të cilët kishin përfituar të paktën dy rreshta më shumë të mprehtësisë vizuale
nga baza në grupin trajtimit me teknikën e fotokoagulimit me rreze lazer, krahasuar
me pacientët të cilët ishin pjesë e grupit që nuk mori asnjë trajtim (65% përkundrejt
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37% respektivisht). Pothuajse dy herë më shumë, sytë e trajtuar kishin rezultate
përfundimtare të mprehtësisë vizuale më shumë se 20/40, kur krahasohen me sytë e
pacintëve të patrajtuar me asnjë metodë apo terapi mjekësore. Kjo gjetje çoi në
rekomandimin që trajtimi i okluzioneve të venës retinale me teknikën e
fotokoagulimit me rreze lazer, duhet të konsiderohet dhe të merret parasysh si një
alternativë e rëndësishme trajtimi për sytë e prekur nga BRVO, perfuzion makular,
dhe CME me një mprehtë si vizuale prej 20/40 ose më dobët. Studimi nuk ishte i
dizajnuar për të vlerësuar trajtimin e hershëm kundrejt trajtimit të vonshëm. Nëse
kohëzgjatja e BRVO-së ishte më pak se ose e barabartë me 12 muaj, 78% e syve të
trajtuar, përfituan dy ose më shumë rreshta të mprehtësisë pamore, krahasuar me 53%
të syve në të cilët kohëzgjatja e BRVO-së ishte më shumë se 12 muaj. Gjashtëdhjetë
përqind (60%) e syve të patrajtuar me asnjë metodë apo terapi mjekësore, përfituan
dy ose më shumë rreshta të mprehtësisë pamore në rastin kur kohëzgjatja e BRVO-së
ishte më pak se 12 muaj, krahasuar me 8% të syve të patrajtuar patrajtuar me asnjë
metodë apo terapi mjekësore në rastin kur kohëzgjatja e së mundjes ishte më shumë
se 12 muaj. Trajtimi me anë të fotokoagulimit me rreze lazer mbetet një trajtim i
mundshëm në sytë e prekur nga BRVO, madje edhe nëse kohëzgjatja e sëmundjes
është më shumë se 12 muaj (74).
Aktualisht ende rekomandohet fotokoagulimi panrentinal periferik (PRP) sektorial për
neovaskularizimin në rastet kur ndodhin komplikacione të tilla si hemorragjia ose
neovaskularizimi i irisit. Për pacientët me neovaskularizim të irisit ose të këndit, disa
autorë rekomandojnë PRP të plotë periferike (75).

Vlerësimi gjatë ndjekjes në dinamikë (follow-up)
Vlerësimi i follow-up përfshin historinë e së mundjes dhe ekzaminimin.




Historia e së mundjes
Një histori e ndjekjes në dinamikë të gjedjes së pacientit duhet të përfshijë
ndryshimet në vijim:
o Simptomat,
o Statusin sistematik (shtatzënia, presioni i gjakut, kolesteroli në serum
niveli i glukozës në gjak).
Ekzaminimi
o Mprehtësia vizuale (76),
o Biomikroskopia dhe gonioskopia me ekzaminim të kujdesshëm të irisit
për neovaskularizim të hershë m të irisit ose të këndit (77),
o Vlerësimi pupilar për ndonjë defekt relativ aferent pupilar,
o Presioni intraokular (IOP),
o Kontroll stereoskopik i polit posterior pas dilatimit të pupilave (78),
o Imazherinë me OCT, kur është e nevojshme,
o Retina periferike dhe ekzaminimi i trupit qelqor, kur ë shtë e indikuar
(79).
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Konsiderata Social-Ekonomike lidhur me trajtimin e RVO
Shumë pak studime në rang ndërkombëtar, kanë vlerësuar raportin kosto/përfitim të
llojeve të ndryshme të trajtimit për obstruksionin e venës retinale (RVO). Një nga
studimet e pakta vlerësoi raportin kosto/përfitim të metodave të trajtimit për edemën
makulare për shkak të ndryshimeve të etiologjive të ndryshme dhe arriti në
përfundimin se trajtimet farmakologjike mund të jenë shumë të shtrenjta madje edhe
për vetëm 1 vit terapi. Gjithashtu, konstatohet se përfitimi i bartur nga terapia
farmakologjike për mprehtësinë vizuale, megjithëse statistikisht sinjifikant, mund të
jetë i dobishëm në mënyrë modeste (p.sh., një vijë ose më pak përfitim të mprehtësisë
vizuale). Ky studim demonstron gamën e gjerë të parametrave të kostos për trajtimin e
edemës makulare, duke filluar nga niveli më i ulët prej 1326$ për trajtimin me
teknikën me rreze lazer deri në 23,119$ për ecurinë 1-vjeçare të trajtimit me
ranibizumab, një ndryshim rreth 17 herë më i madh. Kostoja/rreshta e mprehtësisë
vizuale varion nga 25$ deri në 754.89$. Në këtë analizë, historia e BRVO-së u
llogarit si 0.23 rreshta (1.15 shkronja) të përmirësimit spontan dhe u përdor për
axhustimin e historisë natyrore. Indeksi i studimit për trajtimin me teknikën me rreze
lazer dha një rezultat përmirësimi prej 1.33 rreshta (6.65 shkronja) për lazerin e cila
kur u reduktua nga axhustimi i historisë natyrore, dha 1.1 rreshta (5.5 shkronja) të
ruajtura. Llogaritjet, duke përfshirë axhustime të ngjashme për kortikosteroidet (me
triamcinolonin), evidentoi 1.4 rreshta të ruajtur. Vlerat e rreshtave të kursyera të
llogaritura për bevacizumabin (4.9) dhe ranibizumabin (2.2) kishin vlera më të larta.
Kur për qendrohemi tek vlerat monetare të (QALY), rezultoi të ishte 824 dollarë për
bevacizumabin, përkundrejt 1572 dollarë për trajtimin me lazer, 5536 dollarë për
ozurdexin, dhe 25,566 dolarë për ranibizumabin. Vlera monetare e kursyet për një
rresht-një vit të ndjekur përgjatë rreshtave të ngjashme, me bevacizumabin në 25
dollarë , trajtimin me lazer 68 dollarë, ozurdexin 162 dollarë, dhe ranibizumabin 754
dollarë. Një studim i kohëve të fundit raportoi lidhur me shpenzimet e drejtpërdrejta
mjekësore për trajtimin e CRVO-ve dhe të BRVO-ve në subjektet në moshë pune dhe
popullatën e siguruar (80). Autorët evidentuan se shfrytëzimi i kujdesit shëndetësor
dhe shpenzimet për pacientët e prekur nga BRVO ose CRVO ishin dukshëm më të
mëdha se shpenzimet për subjektet e grupit të kontrollit pa këto sëmundje si në 1 vit
ashtu edhe në 3 vjet post diagnozës. Shfrytëzimi i kujdesit shëndetësor dhe
shpenzimet ishin më të mëdha në vitin e parë pas diagnozës së saktë, megjithatë, këto
shpenzime vazhduan të tejkalojnë ato të subjekteve të grupit të kontrollit edhe në 3
vite postdiagnozës. Autorët mendonin se zhvillimi i RVO-ve është një markues për
shëndetin më të dobët të përgjithshëm vaskular sistemik dhe rritjen e shfrytëzimit të
burimeve mjekësore.
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2. Qëllimi dhe Objektivat e Studimit

Në këtë rubrikë përshkruhen qëllimi dhe objektivat specifike të këtij studimi
shkencor.
Qëllimi i referohet argumentimit ose justifikimit të studimit. Duke i’u referuar
literaturës përkatëse, ekzistojnë dy arsye kryesore të ndërmarrjes së studimeve
shkencore në disiplinat bio-mjekësore:
i)

Kërkimi shkencor i aplikuar: ka për qëllim përftimin e informacionit të
nevojshëm për planifikimin e programeve dhe aktiviteteve mjekësore dhe
shëndetësore me synim trajtimin adekuat dhe sa më efektiv të sëmundjeve
të ndryshme;

ii)

Kërkimi shkencor bazë: ka për qëllim ndriçimin e aspekteve etiologjike të
zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme. Në këto raste, studimet shkencore
nuk kanë aplikim të drejtpërdrejtë praktik, prandaj referohen edhe si
studime shkencore bazë.

Nga ana tjetër, objektivat e studimit i referohen objektit të punimit dhe shprehin atë
çfarë konkretisht mbulohet në një studim shkencor të caktuar. Bazuar në
rekomandimet e literaturës përkatëse dhe në parimet e metodologjisë së kërkimit
shkencor, objektivat e studimit duhet të jenë patjetër në përputhje me kriteret e
mëposhtme:


Objektivat e studimit duhet të shprehen qartë, të jenë të kuptueshme dhe të
realizueshme;



Objektivat e punimit duhet të përmbushin patjetër qëllimin kryesor të studimit;



Objektivat e studimit duhet të jenë patjetër të kuantifikueshëm (të matshëm);



Objektivat duhet të formulohen në përputhje me llojin e studimit.

Studimi aktual kishte karakter kryesisht aplikativ dhe, bazuar mbi këtë fakt, parashtroi
disa objektiva specifike në përputhje të plotë me llojin (skemën) e punimit (studim
klinik rast-seri).
Më konkretisht, qëllimi dhe objektivat specifike të këtij punimi përshkruhen në
rubrikën e mëposhtme.

2.1.

Qëllimi i Studimit

Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i karakteristikave demografike, faktorëve socialekonomikë dhe profilit klinik të pacientëve të diagnostikuar me okluzion të venave
retinale në mënyrë që të ofrohet informacioni i nevojshëm shkencor për identifikimin
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e grupeve me risk të lartë dhe të përcaktohet trajtimi adeguat i këtyre patologjive në
popullatën adulte Shqiptare.

2.1.

Objektivat Specifike të Studimit

Objektivat specifike të këtij studimi, të cilat gjithashtu u formuluan bazuar në parimet
e kërkimit shkencor në disiplinat bio-mjekësore, renditen më poshtë:


Vlerësimi i karakteristikave demografike të pacientëve të diagnostikuar me
okluzion të venave retinale në vendin tonë:
o Mosha
o Gjinia



Vlerësimi i faktorëve social-ekonomikë të diagnostikuar me okluzion të
venave retinale në vendin tonë:
o Vendbanimi (fshat vs. qytet)
o Gjendja e punësimit (punësuar, papunë, pension)



Vlerësimi i karakteristikave klinike të pacientëve të diagnostikuar me okluzion
të venave retinale në vendin tonë.
o Prania e glaukomës (po vs. jo)
o Lloji i glaukomës (me kënd të hapur, me kënd të mbyllur, absolute,
sekondare)
o Retinopati diabetike (po vs. jo)
o Retinopati hipertensive (po vs. jo)
o Katarakt (po vs. jo)
o Edemë makulare (po vs. jo)
o Edemë papilare (po vs. jo)
o Prania e sëmundjeve të tjera shoqëruese (po vs. jo)
o Lloji i sëmundjeve të tjera shoqëruese (hipertension, diabet, sëmundje
tjetër)
o Mprehtësia vizuale/pamore (për syrin e majtë dhe për syrin e djathtë)
o Numri i syve të prekur
o BRVO (Okluzioni i Degës së Venës Retinale)
o CRVO (Okluzioni i Venës Centrale Retinale)
o Tipi i CRVO (ishemike vs. jo ishemike)

2

2.2.

Hipotezat e Studimit

Hipotezat janë të domosdoshme në studimet bio-mjekësore për vetë karakterin
kryesisht deduktiv të këtyre punimeve.
Parimisht, hipotezat janë pohime të parashtruara në një formë të testueshme
(verifikueshme) që nënkuptojnë praninë e lidhjeve (shoqërimeve) specifike mes dy
ose më shumë parametrave, karakteristikave apo fenomeneve të ndryshme që janë
objekt i studimit.
Hipotezat e formuluara në studimet bio-mjekësore duhet të kenë karakteristikat e
mëposhtme, ashtu sikurse përshkruhet në literaturën shkencore përkatëse:


Hipotezat duhet të jenë pohime në “tentativë” dhe, si të tilla, duhet të jenë
patjetër të verifikueshme (të testueshme).



Hipotezat duhet të kenë vlefshmëri të panjohur (por, gjithsesi, duhet të
formulohen në përputhje me njohuritë/teoritë ekzistuese).



Hipotezat duhet të specifikojnë qartë lidhjet (shoqërimet) mes dy ose më
shumë parametrave, karakteristikave, apo fenomeneve (d.m.th., hipotezat
duhet të jenë të matshme, ose të kuantifikueshme).

Në studimet bio-mjekësore formulohen dy lloje hipotezash që plotësojnë njëra-tjetrën:


Hipoteza e zeros (hipoteza “nul”): është ajo hipotezë e cila shpreh mungesën
e lidhjes (shoqërimit) shkak-pasojë mes karakteristikave apo fenomeneve që
janë objekt i studimit.



Hipoteza alternative (ose, hipoteza e studimit): është ajo hipotezë e cila shpreh
praninë e lidhjes (shoqërimit) shkak-pasojë mes karakteristikave apo
fenomeneve që janë objekt i studimit.

Bazuar në këto parime shkencore, në studimin aktual u formuluan hipotezat
(alternative) të mëposhtme:


Mprehtësia vizuale (pamore) si për syrin e majtë ashtu edhe për syrin e djathtë
është më e ulët në pacientët meshkuj në krahasim me femrat, duke dëshmuar
për dëmtime më serioze të shikimit në pacientët meshkuj.



Prevalenca e BRVO (Okluzionit të Degës së Venës Retinale) është më e lartë
në pacientet femra në krahasim me meshkujt.



Nga ana tjetër, prevalenca e CRVO (Okluzionit të Venës Centrale Retinale)
është më e lartë në pacientët meshkuj në krahasim me femrat.



Prevalenca e tipit ishemik të CRVO është më e lartë në pacientët meshkuj në
krahasim me femrat.
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3. Metodologjia

Tipi (lloji) i studimit:
Ky ishte një studim i tipit rast-seri, i cili konsistoi në rekrutimin e një numri (serie)
rastesh klinike të trajtuar pranë Qendrës Shëndetësore Nr. 2 në Tiranë.
Periudha e studimit:
Ky studim u realizua gjatë periudhës kohore Janar 2013 – Dhjetor 2016.

3.1.

Popullata në studim

Në tërësi, përgjatë gjithë periudhës 4-vjeçare të studimit, u diagnostikuan 44 pacientë
me okluzion të venës retinale në Poliklinikën Nr. 2 të Tiranës.
Nga këta, 27 (61%) ishin meshkuj dhe 17 (39%) ishin femra.
Mosha mesatare e përgjithshme e pacientëve ishte 69.5±11.5 vjeç (rangu: 42-93 vjeç).
Mediana (dhe largësia interkuartile) e moshës ishin 70.5 vjeç (60.3-77.8 vjeç).

3.2.

Mbledhja e të dhënave

Në këtë studim u mblodhën të dhëna të detajuara klinike të cilat mundësuan
përcaktimin e diagnozës së okluzionit të venës retinale për të gjithë pacientët e
përfshirë në studim.
Më konkretisht, diagnoza e okluzionit të venës retinale u bazua në kriteret e
mëposhtme:


tërësinë e shenjave klinike dhe simptomave indikative të një uljeje të shpejtë
unilaterale të shikimit;



në fundoskopi, e cila ka qenë tradicionalisht metoda e përdorur për
ekzaminimin e fundusit në qendrat e kujdesit shëndetësor parësor në vendin
tonë (kjo është një metodë e cila evidenton venat retinale që janë të dilatuara
dhe/ose tortuoze, si dhe evidenton hemorragjinë retinale);
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angiografinë fluoreshente, e cila ishte edhe procedura ekzaminuese kryesore e
aplikuar në këtë studim;



si dhe tomografinë optike koherente (procedura OCT).

Gjithashtu, per secilin pacient u përftua informacion mbi karakteristikat klinike
përfshi:


syrin e prekur (syri i majtë, syri i djathtë, ose të dy sytë);



BRVO;



CRVO;



tipi i CRVO (ishemik vs. jo ishemik); prania e glaukomës (po vs. jo);



tipi/lloji i glaukomës (me kënd të hapur, me kënd të mbyllur, absolute,
sekondare);



prania e retinopatisë diabetike, retinopatisë hipertensive, kataraktit, edemës
makulare, edemës papilare, ose sëmundjeve shoqëruese (që të gjitha të
dikotomizuara në: “po” vs. “jo”);



si dhe lloji i sëmundjeve shoqëruese (hipertension, diabet, ose të dyja
sëmundjet).

Në të gjitha rastet, dëmtimi vizual (pamor) u vlerësua duke u bazuar një ekzaminim të
mprehtësisë pamore, e cila është një metodë e thjeshtë që regjistron vlerat si fraksion i
një numëruesi (që përfaqëson largësinë) dhe një emëruesi (që përfaqëson vijën e
leximit në një shkallë 10/10, ose 1.0, që tregon një vlerë normale ose asnjë dëmtim të
syrit).
Në këtë studim, rangu i vlerave 0.9-0.5 u klasifikua si dëmtim i lehtë vizual/pamor;
rangu 0.49-0.1 u klasifikua si dëmtim i moderuar vizual; dhe vlerat <0.1 u
konsideruan si dëmtime të rënda vizuale si pasjë e okluzionit ishemik të venës
retinale.
Gjithashtu, për secilin pacient të përfshirë në studim u përftua informacion mbi
faktorët demografikë (mosha dhe gjinia) dhe disa karakteristika social-ekonomike
(vendbanimi dhe gjendja e punësimit).

3.3.

Analiza statistikore

Të gjitha të dhënat e mbledhura u hodhën në kompjuter në programin MicrosoftExcel, nga ku më pas u eksportuan në SPSS (Statistical Package for Social Sciences),
program në të cilin u realizua e gjithë analiza statistikore.
Proçedurat dhe teknikat statistikore të aplikuara në analizën e të dhënave të këtij
studimi përshkruhen me hollësi më poshtë:
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Për të gjitha variablet (ndryshorët) kategorike (nominale përfshi shkallën
binare/dikotomike, dhe/ose ordinale), u llogaritën frekuencat (numrat
absolutë) dhe përqindjet përkatëse.



Për të gjitha variablet numerike u llogaritën madhësitë e prirjes qendrore dhe
madhësitë përkatëse të dispersionit. Për të dhënat që i nënshtroheshin
shpërndarjes normale, u llogaritën mesataret aritmetike ± deviacionet
standarte përkatëse. Nga ana tjetër, për të dhënat që nuk i nënshtroheshin
shpërndarjes normale, u llogaritën mediana dhe largësia interkuartile.



Testi Mann-Whitney u përdor për krahasimin e moshës mes pacientëve
meshkuj dhe femrave të diagnostikuar me okluzion të venës retinale.



Gjithashtu, testi Mann-Whitney u përdor edhe për krahasimin e vlerave të
dëmtimit visual (pamor) për syrin e majtë dhe të djathtë të pacientëve meshkuj
kundrejt femrave.



Nga ana tjetër, testi ekzakt i Fisherit u përdor për krahasimin e diferencave
gjinore të faktorëve të tjerë social-demografikë (gjendja e punësimit dhe
vendbanimi), si dhe të karakteristikave klinike të pacientëve të përfshirë në
këtë studim.



Gjithashtu, testi ekzakt i Fisherit u përdor edhe për krahasimin e diferencave
gjinore të lidhura me numrin e syve të prekur, pranisë së BRVO, pranisë së
CRVO, si dhe llojit të CRVO të pacientëve të përfshirë në studim.



Në të gjitha rastet, u konsideruan si statistikisht sinjifikante (të përfillshme)
vlerat e P<0.05.
E gjithë analiza statistikore u krye nëpërmjet Paketës Statistikore për Shkencat
Sociale, versioni 19.0 (SPSS – Statistical Package for Social Sciences).
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4. Rezultatet

a) Shpërndarja e karakteristikave sociale dhe demografike, si edhe e
karakteristikave klinike të përzgjedhura, të pacientëve të diagnostikuar me
Okluzion të Venës Retinale gjatë periudhës 2013-2016 në Tiranë, Shqipëri.

Shpërndarja e karakteristikave social-demografike të pacientëve të diagnostikuar me
RVO të përfshirë në këtë studim është paraqitur në Tabelën 1. Mosha mesatare e
pacientëve meshkuj rezultoi të ishte 71.1±10.9 vjeç, ndërsa tek pacientet femra u
evidentua të ishte 67.0±12.4 vjeç. Megjithatë nga të dhënat, nuk rezultoi të kishte
evidencë të një ndryshimi sinjifikant statistikor midis dy gjinive (meshkuj përkundrejt
femra) në moshën mesatare të pacientëve të përfshirë në këtë studim (testi MannWhitney U: P=0.272). Rreth 19% e pacientëve meshkuj dhe 29% e atyre femra
jetonin në zonat rurale, pa raportuar ndonjë ndryshim sinifikant statistikor midis dy
gjinive (P=0.473). Në mënyrë të ngjashme, nuk u raportua të kishte evidencë të një
ndryshimi sinjifikant statistikor në shpërndarjen e statusit të punësimit sipas të dy
gjinive, pavarësisht nga shkalla më e lartë e papunësisë që ishte prezente tek femrat në
krahasim me meshkujt (29% vs 15%, përkatësisht, P=0.505) {Tabela 1}.

Tabela 1. Shpërndarja e karakteristikave social-demografike të një kampioni
pacientësh të diagnostikuar me Obstruksion të Venës Retinale (RVO) gjatë
periudhës 2013-2016 në Tiranë, Shqipëri
Meshkuj

Femra

(N=27)

(N=17)

71.1±10.9†

67.0±12.4

Urban

22 (81.5)‡

12 (70.6)

Rural

5 (18.5)

5 (29.4)

Të punësuar

2 (7.4)

1 (5.9)

Të papunë

4 (14.8)

5 (29.4)

Pension

21 (77.8)

11 (64.7)

Ndryshori
Mosha (në vite)

Vlera e P*
0.272

Totali
(N=44)
69.5±11.5

Vendbanimi:
0.473

34 (77.3)
10 (22.7)

Statusi i punësimit:

*

3 (6.8)
0.505

9 (20.5)
32 (72.7)

Testi Mann-Whitney U, u përdor për krahasimin e moshës midis meshkujve dhe femrave,
ndërsa testi ekzakt i Fisherit u përdor për të testuar diferencat gjinore lidhur me vendbanimin
dhe statusin e punësimit.
†
Vlera mesatare dhe deviacioni standard (±SD).
‡
Numrat absolutë dhe përqindjet respektive në kllapa sipas kolonave.
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Në grafikun 1 paraqitet mosha mesatare e pacientëve të diagnostikuar me RVO të
përfshirë në studim gjatë periudhës 2013-2016 në Tiranë. Nga analizimi i të dhënave
nuk u evidentua ndryshim sinjifikant statistikor midis meshkujve dhe femrave të
prekur nga RVO (P=0.272).
Grafiku 1. Mosha mesatare e pacientëve të përfshirë në studim sipas gjinisë

Duke u bazuar në vendbanimin e pacientëve të prekur nga RVO (Grafiku 2), nuk u
evidentua të kishte lidhje sinjifikante statistikore me gjininë e pacientëve (P=0.473).
Grafiku 2. Shpërndarja e vendbanimit sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në
studim

Nga të dhënat e studimit, rezultoi që papunësia ishte më e dukshme midis pacienteve
të prekur nga RVO femra krahasuar me meshkujt dhe nga ana tjetër megjithëse situata
8

e punësimit rezultoi në favor të meshkujve krahasuar me femrat (7.4% përkundrejt
5.9% përkatësisht) u evidentua lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor midis
punësimit dhe gjinisë së pacientëve (P=0.505).
Grafiku 3. Shpërndarja e statusit të punësimit sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim

Shpërndarja e karakteristikave klinike të përzgjedhura të pacientëve me RVO të
përfshirë në këtë studim është paraqitur në Tabelën 2. Prevalenca e glaukomës ishte
dukshëm dhe në mënyrë sinjifikante më e lartë tek meshkujt sesa tek femrat (67%
përkundrejt 24%, respektivisht, P=0.012). Glaukoma absolute u evidentua në 26% të
meshkujve, por vetëm në 6% të femrave, pavarësisht nga mungesa e një diference
statistikisht sinjifikante midis dy gjinive, në shpërndarjen e tipeve të ndryshme të
glaukomës (P=0,261), ndoshta edhe për shkak të madhësisë modeste të kampionit.
Retinopatia diabetike rezultoi disi më e përhapur tek femrat në krahasim me meshkujt
(18% përkundrejt 11% respektivisht), ndërsa një gjetje në drejtim të kundërt u vërejt
në praninë e retinopatisë hipertensive (6% vs 11% respektivisht tek femrat dhe
meshkujt). Megjithatë, duhet theksuar se asnjë nga këto diferenca midis të dy gjinive
nuk ishte statistikisht sinjifikante. Prevalenca e kataraktit ishte më e lartë në pacientët
femra të prekur nga RVO, krahasuar me homologët e tyre meshkuj (18% kundrejt 7%,
përkatësisht), pavarësisht nga mungesa e sinjifikancës statistikore (P=0.359). Edema
makulare dhe edema papilare u shpërndanë pothuajse në mënyrë të barabartë midis
meshkujve dhe femrave të cilët ishin diagnostikuar me RVO, (22% përkundrejt 18%
dhe 4% kundrejt 6% respektivisht). Të gjitha pacientet femra rezultoi të kishin gjendje
komorbide (100%), në krahasim me 85% të homologëve të tyre meshkuj të sëmurë
me RVO (P = 0,147). Prevalenca e hipertensionit rezultoi të ishte pothuajse identike
në të dyja gjinitë (52% tek meshkuj përkundrejt 53% tek femra), ndërsa prevalenca e
diabetit ishte disi më e lartë në pacientët meshkuj sesa në pacientet femra (26% vs
18% respektivisht) {Tabela 2}.
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Tabela 2. Shpërndarja e karakteristikave klinike të përzgjedhura të një
kampioni pacientësh të diagnostikuar me Obstruksion të Venës Retinale (RVO)
gjatë periudhës 2013-2016 në Tiranë, Shqipëri
Meshkuj

Femra

(N=27)

(N=17)

Glaukoma:
Jo
Po

9 (33.3)*
18 (66.7)

13 (76.5)
4 (23.5)

Lloji i Glaukomës:
Me kënd të hapur
Me kënd të mbyllur
Sekondare
Absolute

5 (18.5)
4 (14.8)
11 (40.7)
7 (25.9)

5 (29.4)
5 (29.4)
6 (35.3)
1 (5.9)

Retinopatia Diabetike:
Jo
Po

24 (88.9)
3 (11.1)

14 (82.4)
3 (17.6)

0.662

38 (86.4)
6 (13.6)

Retinopatia Hipertensive:
Jo
Po

24 (88.9)
3 (11.1)

16 (94.1)
1 (5.9)

0.999

40 (90.9)
4 (9.1)

Katarakt:
Jo
Po

25 (92.6)
2 (7.4)

14 (82.4)
3 (17.6)

0.359

39 (88.6)
5 (11.4)

Edema Makulare:
Jo
Po

21 (77.8)
6 (22.2)

14 (82.4)
3 (17.6)

0.999

35 (79.5)
9 (20.5)

Edema Papilare:
Jo
Po

26 (96.3)
1 (3.7)

16 (94.1)
1 (5.9)

0.999

42 (95.5)
2 (4.5)

Komorbiditet:
Jo
Po

4 (14.8)
23 (85.2)

0 (-)
17 (100.0)

0.147

4 (9.1)
40 (90.9)

Lloji i Komorbiditetit:
Hipertension
Diabet
Të dyja

14 (51.9)
7 (25.9)
6 (22.2)

9 (52.9)
3 (17.6)
5 (29.4)

Karakteristikat klinike të
përzgjedhura

*

Vlera e P†

0.012

0.261

0.761

Totali
(N=44)
22 (50.0)
22 (50.0)
10 (22.7)
9 (20.5)
17 (38.6)
8 (18.2)

23 (52.3)
10 (22.7)
11 (25.0)

Numrat absolutë dhe përqindjet respektive në kllapa sipas kolonave.

†

Testi egzakt i Fisherit u përdor për të testuar diferencat lidhur me spërndarjen e të
gjithë karakteristikave klinike të paraqitura në tabelë.
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Grafiku i mëposhtëm paraqet shpërndarjen e sëmundjes së Glaukomës midis
pacientëve të prekur nga RVO, të përfshirë në studim. Nga të dhënat e grafikut
evidentohet që pacientët meshkuj janë në mënyrë sinjifikante më të prekur nga
sëmundja e glaukomës krahasuar me pacientet femra (66.7% vs. 23.5%, P=0.012).
Grafiku 4. Shpërndarja e Glaukomës sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në
studim

Gjithashtu në vazhdim (Grafiku 5), paraqitet shpërndarja e llojeve të ndryshme të
Glaukomës midis pacientëve meshkuj dhe femra të përfshirë në studim, por pa
paraqitur evidencë të ndonjë lidhje (shoqërimi) sinjifikant statistikor midis gjinive (P=
0.261). nga paraqitja e të dhënave u evidentua që lloji më i shpeshtë i Glaukomës si
tek meshkujt ashtu edhe tek femrat ishte Glaukoma sekondare (40.7% vs, 35.3%,
përkatësisht).
Grafiku 5. Shpërndarja e llojeve të Glaukomës sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim
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Nga ana tjetër (Grafiku 6), u evidentua që rreth 17.6% e pacientëve meshkujve dhe
11.1% e pacienteve femra ishin të prekur edhe nga Rtinopatia Diabetike, por pa
ndonjë dallim sinjfikant statistikor mes dy gjinive (P=0.662).
Grafiku 6. Shpërndarja e Retinopatisë Diabetike sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim

Gjithashtu u evidentua mungesë e lidhjes (shoqërimit) sinjifikant statistikor mes
pranisë së Retinopatisë Hipertensive sipas gjinisë së subjekteve të përfshirë në studim
(11.1% tek meshkujt she 5.9% tek femrat, P=0.999).
Grafiku 7. Shpërndarja e Retinopatisë Hipertensive sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim
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Nga ana tjetër, prania e Kataraktit midis subjekteve të cilët morën pjesë në studim
(Grafiku 8), rezultoi të ishte më e lartë midis femrave (17.6%), krahasuar me
meshkujt (7.4%), por pa shprehur lidhje sinjifikante statistikore (P=0.359).
Grafiku 8. Shpërndarja e Kataraktit sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në
studim

Megjithëse Edema Makulare (Grafiku 9), u evidentua më shpesh tek pacientët
meshkuj (22.2%) krahasuar me 17.6% tek pacientet femra, nuk rezultoi të kishte
lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor me gjininë e subjekteve të studimit (P=0.999).
Grafiku 9. Shpërndarja e Edemës Makulare sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim
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E njëjta situatë (Grafiku 10), u raportua lidhur me shpërndarjen e Edemës Papilare
midis subjekteve meshkuj (3.7%) dhe femra (5.9%) të cilët morën pjesë në studim, ku
nuk u evidentua lidhje sinjfikante statistikore në shpërndarjen e kësaj sëmundje sipas
gjinisë së të sëmurëve (P=0.999).
Grafiku 10. Shpërndarja e Edemës Papilare sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim

Shpërndarja e sëmundjeve të tjera bashkëshoqëruese tek subjektet e sëmura me RVO
të përfshira në studim (Grafiku 11), nuk u evidentua të kishte lidhje sinjifikante
statistikore me gjininë e pacientëve (P=0.147).
Grafiku 11. Shpërndarja e Komorbiditetit sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë
në studim
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Gjithashtu edhe duke u bazuar mbi llojin e sëmundjes bashkëshoqëruese tek pacientët
e prekur nga RVO të cilët morën pjesë në studim (Grafiku 12), megjithëse
Hipertensioni Arterial, krahasuar me Diabetin ishte sëmundja më e shpeshtë midis
subjekteve të studimit, shpërndarja e kësaj sëmundje ishte pothuajse e barabartë midis
meshkujve dhe femrave (51.9% vs, 52.9%) nuk u vu re evidencë e ndonjë lidhje
sinjfikante statistikore.
Nga ana tjetër u evidentua se edhe bashkëshoqërimi i njëkohshëm i Hipertensionit
Arterial dhe i Diabetit tek të sëmurët meshkuj dhe femra të prekur nga RVO që morën
pjesë në studim, nuk ishte statistikisht sinjifikant (P=0.761).

Grafiku 12. Shpërndarja e llojit të Komorbiditetit sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim
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b) Shpërndarja e karakteristikave klinike tipike të pacientëve të diagnostikuar
me Okluzion te Venës Retinale, gjatë periudhës 2013-2016 në Tiranë,
Shqipëri.

Mosha mesatare tek pacientët meshkuj të prekur nga RVO rezultoi të ishte 71.1±10.9
vjeç (Tabela 1), ndërsa tek pacientet femra 67.0±12.4 vjeç, pa evidencë të ndonjë
lidhje (shoqërimi) sinjifikant statistikor (testi Mann-Whitney U: P=0.272).
Shpërndarja e karakteristikave klinike të pacientëve të prekur nga RVO të përfshirë në
këtë studim është paraqitur në Tabelën 3. Në përgjithësi, testi i bazuar dhe lidhur me
mprehtësinë vizuale për syrin e majtë u evidentua të kishte një vlerë mesatare prej
0.09 (IQR: 0.01-0.38). Vlera mesatare ishte shumë më e ulët tek pacientët meshkuj
krahasuar me pacientet femra (0.04 vs 0.20, përkatësisht), duke evidentuar një dëmtim
më të rëndë të shikimit në syrin e majtë të pacientëve meshkuj sesa tek femrat.
Ky ndryshim sipas gjinisë lidhur me dëmtimin e shikimit të syrit të majtë rezultoi të
ishte në kufinjtë e sinjifikancës statistikore (testi Mann-Whitney U: P=0.085). Nga
ana tjetër, diferenca e vërejtur në vlerat mesatare të testit të mprehtësisë vizuale për
syrin e djathtë rezultoi të ishte më e vogël.
Megjithatë bazuar në të dhënat e studimit, rezultoi që meshkujt të kishin një vlerë
mesatare më të ulët në krahasim me pacientet femra (0.06 vs 0.10 respektivisht),
diferencë e cila nga përpunimi statistikor nuk rezultoi që të ishte sinjifikante
(P=0.270). Vlera mesatare e testit të mprehtësisë vizuale për syrin e djathtë rezultoi të
ishte më e vogël krahasuar me vlerën mesatare për syrin e majtë (0.06 vs 0.09
respektivisht), duke evidentuar një dëmtim më të rëndë shikimi tek syri i djathtë në
kampionin e përgjithshme të pacientëve të përfshirë në këtë studim.
Në tërësi, 91% e pacientëve të përfshirë në studim të cilët ishin prekur nga RVO,
kishin dëmtime shikimi të vetëm njërit sy në krahasim me 9% të atyre pacientëve të
cilët rezultuan që të kishin dëmtime në të dy sytë njëkohësisht. Përqindja e pacientëve
meshkuj me dëmtime në të dy sytë njëkohësisht, ishte pothuajse sa dyfishi i
dëmtimeve të raportuara në krahasim me homologët e tyre femra (11% kundrejt 6%
respektivisht), pavarësisht mungesës së lidhjes (shoqërimit) sinjifikant statistikor për
këtë gjetje.
Prevalenca e BRVO-së rezultoi që të ishte dukshëm më e lartë tek pacientet femra,
krahasuar me pacientët meshkuj (53% kundrejt 19% përkatësisht), një diferencë e cila
rezultoi që të ishte statistikisht sinjifikante (P=0.024). Nga ana tjetër, prevalenca e
CRVO-së rezultoi që të ishte në mënyrë të konsiderueshme më e lartë tek pacientët
meshkuj, krahasuar me pacientet femra (85% vs 47%, respektivisht, P=0.015) duke
evidentuar një lidhje (shoqërim) shumë sinjifikant statistikort.
Lloji ishemik i CRVO-së rezultoi që të ishte prevalent në rreth 36% të pacientëve
(41% tek pacientët meshkuj, përkundrejt 29% tek pacientet femra, pa shfaqur të dhëna
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të ndonjë diference sinjifikante statistikore midis dy gjinive, meshkuj përkundrejt
femra) {Tabela 3}.

Tabela 3. Shpërndarja e karakteristikave tipike klinike të një kampioni
pacientësh të diagnostikuar me Obstruksion të Venës Retinale (RVO) gjatë
periudhës 2013-2016 në Tiranë, Shqipëri

Karakteristikat tipike
klinike

Meshkuj

Femra

(N=27)

Totali

(N=17)

Vlera e
P†

(N=44)

0.04 (0.01-0.30)

0.20 (0.04-0.50)

0.085

0.09 (0.01-0.38)

0.06 (0.01-0.30)

0.10 (0.04-0.45)

0.270

0.06 (0.01-0.37)

24 (88.9)*

16 (94.1)

0.999

40 (90.9)

3 (11.1)

1 (5.9)

Jo

22 (81.5)

8 (47.1)

Po

5 (18.5)

9 (52.9)

Jo

4 (14.8)

9 (52.9)

Po

23 (85.2)

8 (47.1)

Ishemike

11 (40.7)

5 (29.4)

Jo-ishemike

16 (59.3)

12 (70.6)

Mprehtësia vizuale:
Syri i majtë
[median (IQR)]
Mprehtësia vizuale:
Syri i djathtë
[median (IQR)]
Numri i syve të
prekur:
Vetëm një sy
Të dy sytë

4 (9.1)

BRVO:
0.024

30 (68.2)
14 (31.8)

CRVO:
0.015

13 (29.5)
31 (70.5)

Tipi i CRVO:

*

0.531

16 (36.4)
28 (63.6)

Numrat absolutë dhe përqindjet respektive në kllapa sipas kolonave.
Testi Mann-Whitney U, u përdor për krahasimin e lerave mesatare të mprehtësisë vizuale
(për të dy sytë, të majtë dhe të djathtë) midis meshkujve dhe femrave, ndërsa testi ekzakt i
Fisherit u përdor për të testuar diferencat gjinore sipas shpërndarjes së karakteristikave klinike
tipike të paraqirura në tabelë.
†
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Nga grafiku i mëposhtëm evidentohet që vlera mesatare e mprehtësisë vizuale e syrit
të majtë të pacientëve meshkuj (0.04), ishte dukshëm më e ulët se mprehtësia vizuale
mesatare e syrit të majtë të pacienteve femra (0.20) duke shprehur lidhje (shoqërim)
sinjifikant statistikor në kufinjtë e tij (P=0.085).
Grafiku 13. Shpërndarja e Mprehtësisë Vizuale të syrit të majtë sipas gjinisë së
pacientëve të përfshirë në studim

Nga ana tjetër, megjithëse vlera mesatare e mprehtësisë vizuale e syrit të djathtë
(Grafiku 14) tek meshkujt (0.06) ishte përsëri më e vogël sësa vlera mesatare e
evidentuar tek femrat (0.10), nuk rezultoi në lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor
midis dy gjinive (P=0.270).
Grafiku 14. Shpërndarja e Mprehtësisë Vizuale të syrit të djathtë sipas gjinisë së
pacientëve të përfshirë në studim
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Grafiku 15, paraqet shpërndarjen e numrit të syve të prekur nga Okluzioni i Venës
Retinale (RVO) tek pacientët e përfshirë në studim.
Prekja e njëkohëshme e ty dy syve u evidentua në 11.1% të pacientëve meshkuj dhe
në 5.9% të pacienteve femra, ndërkohë që përqindja e pacientëve meshkuj të prekur
nga Okluzioni i Venës Retinale (RVO) vetëm në njërin nga sytë e tyre rezultoi rreth
89%, ndërkohë që përqindja e pacienteve femra të prekura nga Okluzioni i Venës
Retinale të prekur vetëm në njërin nga stytë e tyre, të cilat ishin pjesë e studimit tonë
gjatë periudhës 2013-2016 në Tiranë rezultoi të ishte 94.1%.
Gjithsesi pas analizimit të të dhënave të studimit me metodat e analizës statistikore
dhe në rastin konkret sipas testit ekzakt të Fisherit, nuk u evidentua që të kishte të
pranishme ndonjë lidhje (shoqërim) sinjifikant statistikor (P=0.999) midis numrit të
syve të prekur nga Okluzioni i Venës Retinale, sipas gjinisë së subjekteve të studimit
tonë.

Grafiku 15. Shpërndarja e numrit të syve të prekur nga RVO sipas gjinisë së
pacientëve të përfshirë në studim

Nga ana tjetër, bazuar në shpërndarjen e Okluzionit të Degës së Venës Retinale
(BRVO) sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në studim (Grafiku 16), u raportua që
kjo sëmundje ishte në mënyrë të dukshme më e pranishme tek pacientet femra të cilat
ishin pjesë e studimit (52.9%), krahasuar me pacientët meshkuj (18.5%) që morën
pjesë në studimin e kryer në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë.
Rreth 81.5% e pacientëve meshkuj të cilët ishin pjesëmarrës në studim, nuk rezultuan
të prekur nga Okluzioni i Degës së Venës Retinale, përkundrejt 47.1% të pacienteve
femra të cilat morën pjesë në studim, që nuk rezultoi që të kishin prezente këtë
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sëmundje, duke shprehur lidhje mjaft të fortë sinjifikante statistikore (P=0.024) midis
pranisë së Okluzionit të Degës së Venës Retinale (BRVO) dhe të gjinisë së pacientëve
të cilët ishin pjesëmarrës në studimin tonë.

Grafiku 16. Shpërndarja e BRVO-së sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në
studim

Në grafikun e mëposhtëm, duke u bazuar në shpërndarjen e Okluzionit të Venës
Centrale Retinale (CRVO) tek pacientët të cilët ishin pjesëmarrës në studim, nga të
dhënat klinike rezultoi që rreth 15% e pacientëve meshkuj dhe 53% e pacienteve
femra nuk ishin të prekur nga kjo sëmundje (Grafiku 17).
Pra, sëmundja e Okluzionit të Venës Centrale Retinale (CRVO) ishte e pranishme në
rreth 85% të pacientëve meshkuj të cilët ishin pjesë e studimit, duke u krahasuar me
rreth 47% të pacienteve femra që morën pjesë në këtë studim, fakt i cili rezulton
shumë i rëndësishëm pasi ka shprehur një lidhje (shoqërim) shumë sinjifikant
statistikor midis pranisë së Okluzionit të Venës Centrale Retinale, sipas gjinisë
(meshkuj përkundrejt femra) të pacientëve të cilët u përfshinë në studim gjatë
periudhës 2013-2016 në qytetin e Tiranës (P=0.015).
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Grafiku 17. Shpërndarja e CRVO-së sipas gjinisë së pacientëve të përfshirë në
studim

Rreth 59.3% e pacientëve meshkuj të cilët morën pjesë në studim dhe 70.6% e
pacienteve femra, gjithashtu pjesë e këtij studimi, rezultuan që të ishin të prekur nga
Okluzioni i Venës Centrale Retinale (CRVO) i llojit jo ishemik.
Nga ana tjetër rreth 40.7% e pacientëve meshkuj që ishin pjesë e studimit dhe 29.4% e
femrave të cilat gjithashtu morën pjesë në këtë studim, u evidentua që të ishin prekur
nga Okluzioni i Venës Centrale Retinale (CRVO) e tipit ishemik (Grafiku 18).
Pra në përgjithësi, nga të dhënat e studimit u evidentua që edhe midis meshkujve,
ashtu si edhe tek femrat, Okluzioni i Venës Centrale Retinale i tipit jo ishemik ishte
më i shpeshtë, krahasuar me llojin ishemik të Okluzionit të Venës Centrale Retinale
(CRVO), por pa paraqitur në tërësi ndonjë evidencë të ndonjë lidhje (shoqërimi)
sinjifikant statistikor, pas analizimit të të dhënave me metodat përkatëse të analizës së
thelluar statistikore (P=0.531).
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Grafiku 18. Shpërndarja e tipit të CRVO-së sipas gjinisë së pacientëve të
përfshirë në studim
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5. Diskutimi

5.1.

Përmbledhje e Gjetjeve Kryesore të Studimit

Studimi ynë, një ndër të parët e këtij lloji në vendin tonë, ofroi një panoramë të
detajuar të Okluzionit të Venës Retinale në popullatën adulte në Shqipëri. Shpërndarja
e karakteristikave social-demografike të pacientëve të diagnostikuar me RVO të
përfshirë në këtë studim na mundëson që të krijojmë një tablo të plotë mbi faktorët
kryesorë të rrezikut për shfaqjen e Okluzionit të Venës Retinale në popullatën e
përgjithshme. Mosha mesatare e pacientëve meshkuj rezultoi të ishte 71.1±10.9 vjeç,
ndërsa tek pacientet femra u evidentua të ishte 67.0±12.4 vjeç. Megjithatë nga të
dhënat e studimit tonë, nuk rezultoi të kishte evidencë të një ndryshimi sinjifikant
statistikor midis dy gjinive (meshkuj përkundrejt femra) në moshën mesatare të
pacientëve të përfshirë në këtë studim (sipas testit Mann-Whitney U: P=0.272). Rreth
19% e pacientëve meshkuj dhe 29% e atyre femra jetonin në zonat rurale, pa raportuar
ndonjë ndryshim sinifikant statistikor midis dy gjinive (P=0.473). Në mënyrë të
ngjashme, nuk u raportua të kishte evidencë të një ndryshimi sinjifikant statistikor në
shpërndarjen e statusit të punësimit sipas të dy gjinive, pavarësisht nga shkalla më e
lartë e papunësisë që ishte prezente tek femrat në krahasim me meshkujt (29% vs
15%, përkatësisht, P=0.505).
Gjithashtu nga studimi ynë u krijua mundësia që të evidentonim shpërndarjen e
karakteristikave klinike të përzgjedhura të pacientëve me RVO në vendin tonë.
Prevalenca e glaukomës rezultoi që të të ishte dukshëm dhe në mënyrë sinjifikante më
e lartë tek meshkujt sesa tek femrat (67% përkundrejt 24%, respektivisht, P=0.012).
Glaukoma absolute u evidentua në 26% të meshkujve, por vetëm në 6% të femrave,
pavarësisht nga mungesa e një diference statistikisht sinjifikante midis dy gjinive, në
shpërndarjen e tipeve të ndryshme të glaukomës (P=0,261), ndoshta edhe për shkak të
madhësisë modeste të kampionit. Retinopatia diabetike rezultoi disi më e përhapur tek
femrat në krahasim me meshkujt (18% përkundrejt 11% respektivisht), ndërsa një
gjetje në drejtim të kundërt u vërejt në praninë e retinopatisë hipertensive (6% vs 11%
respektivisht tek femrat dhe meshkujt). Megjithatë, duhet theksuar se asnjë nga këto
diferenca midis të dy gjinive nuk ishte sinjifikante nga ana statistikore. Prevalenca e
kataraktit ishte më e lartë në pacientët femra të prekur nga RVO, krahasuar me
homologët e tyre meshkuj (18% kundrejt 7%, përkatësisht), pavarësisht nga mungesa
e sinjifikancës statistikore (P=0.359). Edema makulare dhe edema papilare u
shpërndanë pothuajse në mënyrë të barabartë midis meshkujve dhe femrave të cilët
ishin diagnostikuar me RVO, (22% përkundrejt 18% dhe 4% kundrejt 6%
respektivisht). Të gjitha pacientet femra që morën pjesë në studim, rezultoi që të
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kishin të pranishme gjendje komorbide (100%), në krahasim me 85% të homologëve
të tyre meshkuj të sëmurë me RVO (P = 0,147). Prevalenca e hipertensionit rezultoi të
ishte pothuajse identike në të dyja gjinitë (52% tek meshkujt përkundrejt 53% tek
femrat), ndërsa prevalenca e diabetit ishte disi më e lartë në pacientët meshkuj sesa në
pacientet femra (26% vs 18% respektivisht).
Nga ana tjetër, ky studim mundësoi që të kemi një panoramë të hollësishme mbi
shpërndarjen e karakteristikave klinike të pacientëve të prekur nga Okluzioni i Venës
Retinale të cilët ishin të përfshirë në këtë studim. Në përgjithësi, testi i bazuar dhe i
lidhur me mprehtësinë vizuale për syrin e majtë u evidentua të kishte një vlerë
mesatare prej 0.09 (IQR: 0.01-0.38) tek të gjithë pjesëmarrësit në studim. Vlera
mesatare e tij rezultoi që të ishte shumë më e ulët tek pacientët meshkuj krahasuar me
pacientet femra (0.04 vs 0.20, përkatësisht), duke evidentuar një dëmtim më të rëndë
të shikimit në syrin e majtë të pacientëve meshkuj sesa tek femrat.
Ky ndryshim sipas gjinisë lidhur me dëmtimin e shikimit të syrit të majtë rezultoi të
ishte në kufinjtë e sinjifikancës statistikore (testi Mann-Whitney U: P=0.085). Nga
ana tjetër, diferenca e vërejtur në vlerat mesatare të testit të mprehtësisë vizuale për
syrin e djathtë rezultoi të ishte më e vogël.
Megjithatë bazuar në të dhënat e studimit, rezultoi që meshkujt të kishin një vlerë
mesatare më të ulët në krahasim me pacientet femra (0.06 vs 0.10 respektivisht),
diferencë e cila nga përpunimi statistikor nuk rezultoi që të ishte sinjifikante
(P=0.270). Vlera mesatare e testit të mprehtësisë vizuale për syrin e djathtë rezultoi të
ishte më e vogël krahasuar me vlerën mesatare për syrin e majtë (0.06 vs 0.09
respektivisht), duke evidentuar një dëmtim më të rëndë shikimi tek syri i djathtë në të
gjithë kampionin e përgjithshme të pacientëve të përfshirë në këtë studim.
Në tërësi, 91% e pacientëve të përfshirë në studim të cilët ishin prekur nga RVO,
kishin dëmtime shikimi të vetëm njërit sy në krahasim me 9% të atyre pacientëve të
cilët rezultuan që të kishin dëmtime në të dy sytë njëkohësisht. Përqindja e pacientëve
meshkuj me dëmtime në të dy sytë njëkohësisht, ishte pothuajse sa dyfishi i
dëmtimeve të raportuara në krahasim me homologët e tyre femra (11% kundrejt 6%
respektivisht), pavarësisht mungesës së lidhjes (shoqërimit) sinjifikant statistikor për
këtë gjetje.
Prevalenca e BRVO-së rezultoi që të ishte dukshëm më e lartë tek pacientet femra,
krahasuar me pacientët meshkuj (53% kundrejt 19% përkatësisht), një diferencë e cila
rezultoi që të ishte statistikisht sinjifikante (P=0.024). Nga ana tjetër, prevalenca e
CRVO-së rezultoi që të ishte në mënyrë të konsiderueshme më e lartë tek pacientët
meshkuj, krahasuar me pacientet femra (85% vs 47%, respektivisht, P=0.015) duke
evidentuar një lidhje (shoqërim) shumë sinjifikant statistikort.
Lloji ishemik i CRVO-së rezultoi që të ishte prevalent në rreth 36% të pacientëve
(41% tek pacientët meshkuj, përkundrejt 29% tek pacientet femra, pa shfaqur të dhëna
të ndonjë diference sinjifikante statistikore midis dy gjinive, meshkuj përkundrejt
femra).
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5.2.

Krahasimi i Rezultateve me Raportimet e Literaturës

Ky është një nga studimet shumë të pakta shkencore që informojnë lidhur me
shpërndarjen e karakteristikave klinike të përzgjedhura të pacientëve të diagnostikuar
me RVO në Shqipëri, vend i cili u përball me një tranzicion social-ekonomik,
pothuajse tre dekada pas shkatërrimit të sistemit komunist. Gjetjet kryesore të këtij
studimi përfshijnë një dëmtim më të rëndë të shikimit tek meshkujt, sidomos lidhur
me dëmtimet që kanë të bëjnë me syrin e majtë të tyre, siç evidentohet nëpërmjet
aplikimit të testit të mprehtësisë vizuale. Përveç kësaj, meshkujt me RVO në këtë
kampion të pacientëve shqiptarë kishin një prevalencë më të lartë të CRVO-së
krahasuar me femrat. Nga ana tjetër, pacientët femra kishin një prevalencë më të lartë
të BRVO-së në krahasim me homologët e tyre meshkuj. Në përgjithësi, lloji ishemik i
CRVO-së është raportuar në më shumë se një të tretën e pacientëve që morën pjesë në
studim. Aktualisht nuk ka studime të tjera shkencore të disponueshme për Shqipërinë
me qëllim për të krahasuar gjetjet e studimit tonë.
Bazuar në një analizë të kombinuar të të dhënave të përftuara të bazuara në popullatë,
të mbledhura në nivel individual, aktualisht ka rreth 16 milionë njerëz të prekur nga
RVO në nivel global (81). Nga ana tjetër, incidenca e RVO-së gjatë periudhës 20082011 vlerësohet të jetë më e madhe se 48 për 0.1 milion person-vite në popullatën e
përgjithshme (të gjitha grupmoshat) dhe 136.09 për 0.1 milion person-vite në individë
të moshës ≥50 vjeç (82,83). Duhet të theksohet, megjithatë, se incidenca e RVO-së do
të rritet gradualisht në përputhje me procesin e vazhdueshëm të moshimit të
popullsisë, i cili është një fenomen që prek si vendet e industrializuara ashtu edhe
vendet në zhvillim/tranzicion në mbarë botën.
Ky studim mund të ketë disa kufizime në lidhje me madhësinë e kampionit dhe
përfaqësueshmërinë e saj. Megjithëse periudha e studimit përbëhej nga katër vite,
madhësia e kampionit të përfshirë në analizën tonë ishte modeste për shkak të zonës
së kufizuar të kapjes së popullsisë në qendrën shëndetësore në të cilën u krye studimi,
por edhe për shkak të faktit se disa pacientë mund të kishin anashkaluar përdorimin e
shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor dhe mund të kenë kërkuar kujdes më të
specializuar drejtpërsëdrejti në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në
Tiranë ose në klinikat private të okulistikës të cilat kanë marrë mjeft zhvillim në vitet
e fundit në Shqipëri. Edhe duke lënë mënjanë madhësinë e kampionit, çështja e
përfaqësimit të kampionit të përfshirë në këtë studim mund të jetë gjithashtu një
shqetësim, pasi studimi ishte i mbyllur në një qendër të vetme shëndetësore të
Bashkisë së Tiranës. Prandaj, gjetjet tona nuk mund të përgjithësohen në popullatën e
përgjithshme të Tiranës dhe, ashtu edhe më pak, në popullatën e përgjithshme
shqiptare. Në përgjithësi, gjetjet e këtij studimi duhet të interpretohen me kujdes.
Në përfundim, pavarësisht nga këto kufizime potenciale, studimi ynë siguron
evidencë të rëndësishme në lidhje me shpërndarjen e karakteristikave klinike të
përzgjedhura të pacientëve shqiptarë të diagnostikuar me RVO. Në të ardhmen, duhet
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të kryhen studime të bazuara në popullatë për të vlerësuar incidencën dhe prevalencën
e RVO-së në popullatën e përgjithshme shqiptare.
Nga ana tjetër ky studim gjithashtu ofron evidencë lidhur me shpërndarjen e faktorëve
socialë-demografikë dhe profilin klinik të individëve të diagnostikuar me RVO në
shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor në Tiranë, kryeqytetin dhe qytetin më të
madh të Shqipërisë post-tranzicion. Në thelb, gjetjet kryesore të këtij studimi
përbëhen nga një prevalencë më e lartë e glaukomës, retinopatisë hipertensive dhe
diabetit tek meshkuj sesa tek femrat. Nga ana tjetër, femrat shfaqën një prevalencë më
të lartë të retinopatisë diabetike, katarakteve dhe gjendjeve komorbide. Gjithashtu
duhet të theksohet se ende nuk ka studime të mëparshme të cilat përshkruajnë faktorët
socialë-demografikë dhe karakteristikat klinike të pacientëve shqiptarë me RVO.
Incidenca dhe prevalenca e RVO-së pretendohet që do të rritet vazhdimisht në
Shqipëri në përputhje me moshimin e popullsisë, ashtu siç raportohet edhe në rang
global. Kështu, sipas regjistrimit të fundit të kryer nga Instituti Shqiptar i Statistikave
në vitin 2011, përqindja e individëve të moshës 65 vjeç e lart u rrit në 11% (84). Kjo
rritje graduale e popullsisë së moshuar ka implikime të rëndësishme për sektorin e
kujdesit shëndetësor duke përfshirë edhe ofrimin e kujdesit më të specializuar kundër
dëmtimit të shikimit.
Disa faktorë të rrezikut sistemik për shfaqjen e RVO-së, janë gjithashtu të lidhura me
ngjarjet tromboembolike arteriale duke përfshirë infarktin e miokardit dhe sëmundjen
cerebrovaskulare (85,86). Nga kjo perspektivë, është raportuar se enët e gjakut të
retinës shfaqin karakteristika të ngjashme anatomike dhe fiziologjike me enët e gjakut
cerebrale (87). Bazuar në këtë evidencë, është argumentuar bindshëm se mund të ketë
një lidhje midis RVO-së dhe infarktit të miokardit si dhe shfaqjes së sëmundjes
cerebrovaskulare (87).
Nga ana tjetër, diagnoza e pacientëve me RVO në studimin tonë bazohej në
instrumente të standardizuara dhe të vlefshme, të ngjashme me studimet e kryera diku
tjetër. Sidoqoftë, nuk mund të përjashtojmë tërësisht mundësinë e gabimit sistematik
të informacionit në lidhje me të dhënat social-demografike, veçanërisht në lidhje me
statusin e punësimit të pjesëmarrësve në studim.
Në përfundim, pavarësisht nga disa kufizime të mundshme, ky studim ofron
informacione të dobishme në lidhje me shpërndarjen e faktorëve social-demografikë
dhe profilin klinik të përdoruesve të kujdesit shëndetësor parësor të diagnostikuar me
RVO në Shqipërinë e tranzicionit. Duhet të kryhen studime të bazuara në popullatë në
të ardhmen në Shqipëri, në mënyrë që të përcaktohet magnituda dhe zhvillimi i RVOsë në popullatën e përgjithshme.
Në përgjithësi, qëllimet e investigimeve në një gjendje shëndetësore janë që të
trajtojnë potencialisht faktorët shkaktarë të cilët mund të përmirësojnë gjendjen, të
parandalojnë përparimin e sëmundjes ose të parandalojnë rekurrencën në të njëjtin sy
ose në syrin tjetër, si dhe për të reduktuar rrezikun për shëndetin e përgjithshëm.
Përveç gjendjeve të rralla që i atribuohen hiperviskozitetit, aktualisht ka pak evidencë
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e cila indikon se historia natyrore e një RVO-je do të ndikohet ose një RVO e
mëtejshme do të mund të parandalohet, dhe përfitimi kryesor i testeve mjekësore në
RVO është përmirësimi i shëndetit duke trajtuar faktorët e zakonshëm të rrezikut të
tillë si ateroskleroza, hipertensioni, diabeti dhe çrregullimet e lipideve.
Kontrolli i presionit arteriaal, glukozës në serum dhe eritrosedimentit (ESR), do të
zbulojë lidhjen me okluzionet e venave të retinës që kërkojnë ndërhyrje urgjente siç
janë hipertensioni i rëndë, diabeti i pakontrolluar ose gjendjet e rralla të gjakut të tilla
si leuçemia. Një ESR i ngritur mund të përfaqësojë një gjendje inflamatore ose një
çrregullim të gjakut të tillë si mieloma.
Vlerësimi i mëtejshëm i gjendjeve të lidhura me të, duke përfshirë edhe testet e
mëtejshme mjekësore, ndoshta kryhet më së miri nga mjeku i pacientit, i cili në
vazhdim mund të marrë masa të mëtejshme mbështetëse dhe të menaxhimit, siç është
ndërprerja e pirjes së duhanit. Për shembull, hipertensioni dhe diabeti janë të
zakonshme dhe duhet të ndiqen udhëzimet e NICE për vlerësim dhe menaxhim e
gjendjes siç janë matjet ambulatore të presionit arterial, të cilat nuk kryhen lehtësisht
në një klinikë syri; testimi i profilit të lipideve mund të kërkojë një test në gjendje
esëll.
Historia, ekzaminimi okular dhe rezultatet fillestare të testeve laboratorike mund të
drejtojnë mbi ekzaminime të mëtejshme. Për shembull, viskoziteti i rritur i plazmës
ose leukocitet e rritura në numër mund të evidentojnë makroglobulineminë
Waldenstrom dhe kështu mund të indikohen pyetje rreth simptomave të tilla si
djersitja gjatë natës, ekzaminim fizik për limfadenopati dhe elektroforezë të
imunoglobulinës.
Paraqitja bilaterale ose ndonjë shenjë e shqetësimeve vaskulare në syrin tjetër, të tilla
si hemorragjia duhet të ngrejnë dyshimin lidhur me një gjendje sistemike
shëndetësore.
Shoqata Britanike e Hematologjisë nuk rekomandon testimin rutinë të trombofilisë
për okluzionin e venave në retinës (88,89). Testimi për trombofilinë e fituar në një
okluzion të izoluar të retinës gjithashtu nuk rekomandohet.
Rekomandohet që terapia zëvendësuese hormonale që përmban estrogjen dhe
kontraceptivët oralë të mos fillohet në ato gra me histori të okluzionit të venës së
retinës. Megjithatë, përdorimi i vazhdueshëm në një pacient që zhvillon RVO, nuk
duket të jetë i lidhur me një nivel më të lartë të rekurrencës. Vendimi për të vazhduar
këto terapi me përmbajtje estrogjeni tek një grua me okluzion të venae të retinës duhet
të bëhet rast pas rasti.
Menaxhimi oftalmologjik i CRVO
Edema makulare (MO)
Fotokoagulimi me lazer
Edema makulare që vjen si pasojë e CRVO rezulton nga rrjedhja e kapilarëve
periferikë në zonën makulare dhe zakonisht lidhet me humbje të vizusit. Deri pesë
vjet më parë nuk ka patur trajtim mjekësor efektiv për këtë gjendje shëndetësore.
Studimi CVOS nuk arriti të raportojë ndonjë efektivitet nga trajtimi i rrjetit kapilar,
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ndonëse u vu re një trend i favorshëm i trajtimit tek pacientët më të rinj në moshë
(90). Gjithashtu nuk ka asnjë evidencë për të sugjeruar ndonjë përfitim nga trajtimi i
kombinuar me lazer të rrjetës makulare dhe trajtimit me anti-VEGF ose steroide për
MO sekondare të CRVO.
Preparatet steroide intravitrealë
Arsyeja për përdorimin e triamcinolone acetonidit intravitreal (IVTA) për të trajtuar
MO, është se kortikosteroidet reduktojnë permeabilitetin kapilar të retinës dhe
inhibojnë shprehjen e genit VEGF dhe rrugën metabolike të VEGF-së (91,92). Të
dhënat nga studimi SCORE raportojnë se mund të evidentohet përmirësimi anatomik
dhe funksional i MO sekondare të CRVO-së, por efektet janë afatshkurtra (93). IVTA
të përsëritura nuk mund të përmirësojnë domosdoshmërisht vizionin (93). Ky trajtim
aktualisht ofrohet rrallë tek pacientët. Është e rëndësishme të vlerësojmë më tej se
përgatitja e triamcinolonit që përdoret për injeksione intravitrealë në studimin SCORE
nuk është përfaqësuese (TRIVARIS, Allergan) dhe e ndryshme nga aplikimi në
Mbretërinë e Bashkuar (Kenalog, Squibb), e cila rekomandohet për injeksionet intraartikulare. Arsyeja për përdorimin e dexametazonit intravitreal për të trajtuar MO,
është e ngjashme me atë të IVTA, edhe pse dexametazoni është evidentuar të jetë një
kortikosteroid më i fuqishëm se IVTA. Sidoqoftë, deksametazoni intravitreal, në
formën e tij të lirë, ka një gjysmë jetë të shkurtër, e cila kufizon dobinë e tij klinike
(94).
Terapia me Anti-VEGF
Agjentët Anti-VEGF janë tani një zgjedhje e zakonshme për trajtimin e MO si shkak
të CRVO-së bazuar në faktin se VEGF-A është një citokinë bazë që ndërmjetëson
qarkullimin vaskular dhe shkakton edemin makulare në RVO. Nivelet e VEGF
intraokulare janë dukshëm më të larta në pacientët me CRVO krahasuar me kontrollet.
1. Ranibizumab
Bllokuesi pan-VEGF-A, ranibizumabi (LUCENTIS, Novartis) është miratuar nga
EMA dhe rekomandohet nga NICE (NICE TA2/38, maj 2013) për trajtimin e
dëmtimit të shikimit për shkak të edemës makulare sekondare të RVO-së.
Ranibizumabi është një fragment i antigjenit monoklonal i i cili lidhet në mënyrë
selektive me VEGF-A humane dhe e pengon atë që të lidhet me receptorët e tij. Doza
e miratuar e ranibizumab është 0.5mg/0.05ml e administruar si një injeksion i vetëm
intravitreal. Intervali midis dy injeksioneve është të paktën 4 javë.
2. Aflibercept
VEGF-A, VEGF-B dhe faktori placentar i rritjes (PlGF), aflibercept, vazhdon të
vlerësohet në eksperimentet klinike të cilat deri më tani kanë raportuar rezultate
premtuese, duke rezultuar në miratimin nga NICE të TA305 në shkurt të vitit 2014 në
lidhje me përdorimin e aflibercept në trajtimin CRVO.
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3. Bevacizumab
Aktualisht, rritja e gamës së të dhënave afatshkurtra mbështet faktin se injeksione të
shumëfishta intravitreale të bevacizumabit reduktojnë edemën makulare sekondare të
CRVO-së (95,96). Regjimi më i zakonshëm i trajtimit është dy deri në tre injeksione
gjatë 5-6 muajve të parë. Megjithatë, testet e mëtejshme të kontrolluara, të
randomizuara, janë të nevojshme për të vlerësuar sigurinë afatgjatë dhe efikasitetin e
injeksionit bevacizumab intravitreal. Aktualisht nuk mund të bëhet ndonjë
rekomandim specifik për përdorimin e bevacizumab intravitreal në këtë kohë.
Një meta-analizë e Cochrane lidhur me agjentët anti-VEGF për trajtimin e edemës
makulare sekondare të CRVO-së përfshinte të dhëna me cilësi të lartë nga rreth 937
pjesëmarrës në gjashtë studime, të cilët u trajtuan ose me antiVEGF (aflibercept,
bevacizumab, ranibizumab ose pegaptanib natriumi) intravitreal ose placebo (97). Nga
të dhënat e studimit u evidentua se pjesëmarrësit që merrnin terapi anti-VEGF ishin
2.71herë më shumë gjasa për të fituar të paktën 15 shkronja mprehtësi vizuale në
gjashtë muaj krahasuar me pjesëmarrësit e trajtuar me placevo. Prova të cilësisë së
lartë nga pesë studime sugjeruan që trajtimi anti-VEGF ishte i lidhur me një rrezik
80% më të ulët të humbjes së të paktën 15 shkronja mprehtësi vizuale në gjashtë muaj
krahasuar me trajtimin me placebo (RR 0.20, 95% CI 0.12-0.34). Tjetër evidencë me
cilësi të moderuar nga tri studime (481 pjesëmarrës) zbuloi se reduktimi mesatar deri
në muajin e gjashtë në trashësinë e retinës qendrore ishte 267.4 mikronë (95% CI
211.4 mikron deri në 323.4 mikronë) më i madh në pjesëmarrësit e trajtuar me antiVEGF sesa në pjesëmarrësit e trajtuar me placebo. Përveç kësaj, evidencë të cilësisë
së lartë nga gjashtë studime të tjera sugjeruan se trajtimi anti-VEGF ishte i lidhur me
një rrezik të ulët prej 82% të zhvillimit të neovaskularizimit të irisit në gjashtë muaj
krahasuar me trajtimin me placebo (RR 0.18, 95% CI 0.09-0.36).
Përkthimi i testeve klinike aktuale në terapinë anti-VEGF në trajtimin e CRVO
në praktikën klinike
1. Kohëzgjatja e CRVO-së: Studimi CRUISE përfshinte pjesëmarrës të sëmurë
me CRVO të diagnostikuar në 12 muajt e mëparshëm, ndërsa studimi
COPERNICUS dhe Galileo përfshinin CRVO me më pak se nëntë muaj
60,63,64. Nga të dhënat nuk u evidentua që rastet më të gjata të CRVO-së të
prezantohen në klinikat mjekësore okulistike për momentin për shkak të një
sistemi referimi ekzistues për këtë gjendje, që nga futja në përdorim dhe
disponueshmëria e Ozurdex-it për trajtimin e CRVO në vitin 2011. Megjithatë,
efekti i këtyre agjentëve në edemën makulare kronike për më shumë se 12
muaj mbetet i paqartë. Sidoqoftë, trajtimi me anti-VEGF mund të iniciohet në
këta pacientë nëse specialisti okulist ka pritshmëri të një përmirësimi ose
stabilizimi të VA bazuar në gjykimin e tij/saj profesional. Ndryshimi në
mprehtësinë vizuale pas administrimit të tre injeksioneve duhet të ndihmojë të
vendosë nëse trajtimi i mëtejshëm anti-VEGF është i vlefshëm.
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2. Kohëzgjatja e Edemës Makulare dhe rezultati i Mprehtësisë vizuale (VA):
Pjesa më e madhe e pjesëmarrësve në studimin CRUISE (71.2%) kishin një
kohëzgjatje të edemës makulare më pak se tre muaj dhe rreth 55% e
pjesëmarrësve në studimin me aflibercept kishin më pak se dy muaj
kohëzgjatje. Analiza e nëngrupit për të gjitha studimet anti-VEGF deri më sot,
evidenton se rezultati vizual është më i mirë në pjesëmarrësit me një
kohëzgjatje më të shkurtër të MO. Në studimet Aflibercept, përqindja e
pjesëmarrësve që fituan të paktën 15 shkronja në 24 javë ishte më e lartë në
ato me CRVO me më pak se dy muaj kohëzgjatje. Prandaj është thelbësore që
pacientët të referohen dhe të trajtohen menjëherë.

3. Referimi i hershëm dhe trajtimi i menjëhershëm: Studimet e shumta gjithashtu
evidentojnë se një vonesë deri në gjashtë muaj në fillimin e trajtimit ka
rezultuar me më pak përfitime vizuale, krahasuar me fillimin e menjëhershëm
të trajtimit. Prandaj, është e domosdoshme që pacientëve t`iu fillohet në trajtim
sa më shpejt pasi të jetë përcaktuar diagnoza, përveç rasteve nëse mjeku
dhe/ose pacienti vendosin për të shtyrë trajtimin për arsye të ndryshme. Kjo
mund të vijë për shkak të arsyeve të tilla si prania e një CRVO të lehtë me
edemë makulare minimale ndërsa edema në këto sy të prekur mund të shërohet
spontanisht. Megjithatë, pati përfitime modeste të mprehtësisë vizuale në
pjesëmarrësit e trajtuar me placebo të cilët ishin trajtuar me anti-VEGF pas
gjashtë ose 12 muajsh dhe, për këtë arsye pacientë të tillë mund të përfitojnë
ende nga terapia anti-VEGF. Përgjigja në fazën e ngarkimit mund të ndihmojë
në përcaktimin nëse trajtimi i mëtejshëm është i dobishëm në këtë grup
pacientësh me paraqitje të vonuar për trajtim.

4. Paraqitja e mprehtësisë vizuale (VA): Limiti më i ulët i BCVA-së në studimin
CRUISE, GALILEO dhe COPERNICUS ishte 24 shkronja (Snellen 6/96).
Prandaj, regjimi i dozimit, numri i injektimeve të kërkuara dhe rezultati vizual
në pacientët që paraqesin vizus me më pak se 24 shkronja mbeten të paqarta.
Sidoqoftë, përvoja klinike evidenton se sytë me mprehtësi vizuale Snellen
<6/96 bëhen mirë me trajtimin për aq kohë sa nuk ka defekt aferent bruto
pupilar. Konsiderata të kujdesshme duhet t'i kushtohen terapisë së mëtejshme
në sy të tillë që nuk përmirësohen në aspektin e mprehtësisë vizuale të Snellen
ose trashësisë qendrore të OCT pas tre injektimeve në intervale mujore dhe
trajtimi nuk rekomandohet të vazhdohet nëse nuk ka përgjigje pas gjashtë
injeksioneve të kryera.

5. Mprehtësia e ulët vizuale (VA) dhe rezultati i saj: Përafërsisht 20% e
pacientëve në studimet CRUISE, GALILEO dhe COPERNICUS kishin një
mprehtësi vizuale të Snellen 6/60 deri 6/96. Pritet një përfitim më i madh i
mprehtësisë pamore në këtë grup për shkak të efektit të dyshemesë siç tregohet
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në studimet e aflibercept. Sidoqoftë, mprehtësia vizuale përfundimtare e
pacientëve në këtë kategori dhe ndikimi i mprehtësisë vizuale përfundimtare
në cilësinë e vizionit të pacientit mbeten akoma të paqarta. Faktorë të
shumëfishtë si shkalla e ishemisë makulare, dëmtimet strukturor në fovea dhe
faktorë të tjerë konfondues duhet të merren parasysh për të vendosur lidhur me
vazhdimin e trajtimit në këtë grup pacientësh pas terapisë fillestare.

6. Përkufizimi i CRVO ishemike: CRVO ishemike është përkufizuar aktualisht si
10 DA ose më shumë i mungesës së perfuzionit në angiografinë fluoreshente
me shtatë fusha të fundusit, por kjo nuk mund të konsiderohet një përkufizim i
saktë pasi teknika të reja të imazherisë në fushë të gjerë kanë përmirësuar
saktësinë e zbulimit të shkallës e ishemisë. Studimi CRUISE përjashtoi
pacientët me një defekt relativ aferent pupillar që shfaqte një ishemi të
konsiderueshme të retinës, ndërkohë që ky nuk ishte një kriter përjashtimi në
studimet aflibercept. Kjo mund të shpjegojë pse COPERNICUS (15.5%) dhe
GALILEO (14%) përfshinin një përqindje më të lartë të pacientëve me
mungesë të perfuzionit posterior në krahasim me CRUISE (1.5%). Megjithatë,
këto përkufizime nuk duhet të zbatohen në mënyrë rigide në praktikën klinike
sot dhe pacientët nuk duhet të përjashtohen nga trajtimi i bazuar në to.
Sidoqoftë, konsideratë e kujdesshme duhet t'i kushtohet terapisë së mëtejshme
në sytë të cilët nuk përmirësohen në aspektin e mprehtësisë vizuale të Snellen
ose trashësisë qendrore të OCT pas tre injektimeve në intervale mujore dhe
trajtimi nuk rekomandohet të vazhdohet nëse nuk ndodh asnjë përgjigje
pozitive pas gjashtë injeksioneve.
7. Intervalet e monitorimit: Rezultatet e mprehtësisë pamore në 52 javë në
studimet CRUISE, GALILEO dhe COPERNICUS u bazuan në pacientët që
monitoroheshin çdo javë deri në javën e 52-të. Aktualisht nuk ka të dhëna për
të evidentuar rezultate të ngjashme nëse intervalet e monitorimit janë shtuar në
vitin e parë. Edhe pse trajtimi duhet të individualizohet, rekomandohet që këta
pacientë të monitorohen çdo muaj nëse është planifikuar një regjim dozimi
PRN për rezultate optimale vizuale. Në vitin e dytë, përfitimet e mprehësisë
vizuale nëpërmjet monitorimit mujor në vitin e parë nuk kanë gjasa të jenë të
qëndrueshme nëse është ndërmarrë monitorimi tremujor siç tregohet në
studimet HORIZON dhe GALILEO. Tetë monitorime javore në studimin
COPERNICUS evidentuan gjithashtu një rënie mesatare në katër shkronja nga
ajo e arritur në vitin e parë. Këto të dhëna evidentojnë se ekziston një nëngrup
i pacientëve që kërkojnë monitorim mujor për të arritur dhe për të mbajtur
maksimumin e përfitimeve vizuale.
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8. Neovaskularizimi okular: Incidenca e neovaskularizimit okular pas trajtimit
me anti-VEGF është i ulët. Në studimin COPERNICUS, afërsisht 32% e syve
të prekur u kategorizuan si jo të perfuzionuar ose statusi i perfuzionit të tyre
ishte i pacaktuar. Në studimin GALILEO, 14% e syve nuk ishin të
fuzionuarnuar ose perfuzioni i tyre ishte i pacaktuar. Neovaskularizimi i irisit
ishte një kriter përjashtimi si për studimin Galileo ashtu dhe për
COPERNICUS. Në këto studime, 2.9% (n=3) në sytë e trajtuar me aflibercept
zhvilluan neovaskularizim okular në javën e 24-rt dhe 5% e zhvilluan atë në
javën e 52-të. Të gjithë këto sy të prekur kishin CRVO me kohëzgjatje më të
vogël se dy muaj dhe përfshinin CRVO të perfuzionuara dhe jo të
perfuzionuara. Koha për zhvillimin e neovaskularizimit okular ishte 240 ditë
nga fillimi i trajtimit. Kjo sugjeron që trajtimi me anti-VEGF mund ta vonojë
këtë ndërlikim dhe, si të tillë, këta pacientë duhet të monitorohen për
neovaskularizimin okular dhe konvertimin e rasteve jo ishemike në CRVO
ishemike për periudha më të gjata.
9. Trajtimi i mëparshëm: Nuk u lejua asnjë trajtim i mëparshëm me anti-VEGF,
steroide, lazer makular ose fotokoagulim panretinal në syrin e përfshirë në
studim në studimin GALILEO. Studimi COPERNICUS përjashtoi gjithashtu
çdo trajtim të mëparshëm ndaj VEGF, por lejoi steroidët intraokularë ose
periokular deri në tre muaj përpara marrjes në shqyrtim të rastit. Studimi
CRUISE përjashtoi terapinë e mëparshme anti-VEGF në studim ose sytë të
cilët u prekën brenda tre muajve nga randomizimi i kampionit. 12.3% e tyre
ishin trajtuar me terapi të mëparshme anti-VEGF dhe 6.2% ishin trajtuar me
traimcinolone. Ekziston mundësia që të ketë një numër të konsiderueshëm të
pacientëve në klinikat okulistike të cilët tashmë kanë nisur trajtimin me
Ozurdex ose një nga agjentët anti-VEGF. Aktualisht, nuk ka të dhëna të
sigurta mbi rezultatet e kalimit të mjekimit nga steroidët tek agjentët antiVEGF ose këmbimi ndërmjet agjentëve anti-VEGF ose kombinimit të
steroideve me agjentë anti-VEGF për OT për shkak të CRVO-së. Megjithatë,
pacientët mund të kalojnë nga një agjent në tjetrin nëse mjeku specialist pret
një rezultat më të mirë vizual ose anatomik me një agjent tjetër dhe pas një
vendimi përfundimtar është bërë nga pacienti. Kjo vlen edhe për një studim të
kombinimit të një preparati steroid me një agjent anti-VEGF, nëse
konsiderohet të jetë i dobishëm për pacientin.
10. Përfitimet anatomike: Reduktimi maksimal i trashësisë centrale makulare
është rreth katër javë pas injektimit të parë nëse trajtimi fillon menjëherë ose
pas një shtyrje të justifikuar, siç evidentohet në grupet e trajtuara me placebo
në studimet anti-VEGF. Si në grupet e trajtimit imediat ashtu dhe në ato të
shtyrë në kohë, trashësia e CST-OCT mbetet evidente pas reduktimit fillestar
me një muaj për të tri studimet anti-VEGF gjatë fazës së injektimit mujor deri
në javën e 24-rt. Sidoqoftë, trashësia mesatare e retinës rritet me rritjen e
intervaleve të monitorimit. Ndërsa ndryshimet anatomike paraprijnë
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normalisht ndryshimet e mprehtësisë vizuale, kjo sugjeron që çdo rritje në
trashësinë makulare për shkak të MO-së gjatë vizitave të mëvonshme të
garantohet trajtim adekuat dhe vizita monitorimi më të shpeshta për të ruajtuar
përfitimet maksimale vizuale.

11. Frekuenca e injektimit: Të gjitha studimet anti-VEGF janë projektuar për
injeksione mujore në gjashtë muajt e parë. Prandaj, efekti i injeksioneve më
pak të shpeshta është i paqartë. Sidoqoftë, pjesëmarrësit në grupin e trajtimit
me placebo në të cilët terapia anti-VEGF u shty nga gjashtë deri në
dymbëdhjetë muaj dhe tek të cilët në vazhdim u iniciua një regjim dozimi
PRN, u evidentua një përfitim mesatar prej më pak se pesë shkronjash.
Regjimi PRN dhe kroniciteti i edemës mund të kenë kontribuar në këtë
përfitim të vogël shikimi në këto pjesëmarrës. Prandaj, rekomandohet që
injeksionet mujore të iniciohen derisa të arrihet fitimi maksimal i mprehtësisë
vizuale dhe mprehtësia pamore të stabilizohet para se të merret parasysh
ndonjë regjim tjetër trajtimi. Megjithëse rreziku i endophthalmitit është i ulët
në terapinë intravitreale (1:1000), injeksioni i përsëritur rrit rrezikun “për
pacient” dhe kjo duhet shpjeguar tek pacientët të cilët kërkojnë injeksione të
shumëfishta.

12. Doza e PRN: Vetëm 7.3% e pacientëve në grupin e trajtimit me aflibercept të
studimit COPERNICUS nuk kërkonin injeksione të mëtejshme nga java 24
deri në javën 52-të. 50%-shi tjetër kërkoi 3-5 injeksione në këtë periudhë.
Koha mesatare e injektimit të parë në fazën e PRN ishte 68 ditë në grupin e
trajtimit me aflibercept ndërsa grupi i trajtimit me placebo kërkonte dozën e
parë PRN në 29 ditë duke sugjeruar që dozimi çdo tetë javë mund të jetë i
mjaftueshëm pas gjashtë muaj injektimesh mujore të aflibercept por është i
pamjaftueshëm nëse një dozim PRN ndjek një fazë induksioni PRN (siç
evidentohet në grupin e placebos). Në Studimin CRUISE, numri mesatar i
injektimeve nga muaji gjashtë deri në të dymbëdhjetë ishte 3.3. Si e tillë, të
gjitha studimet anti-VEGF deri më sot evidentojnë MO persistente ose
rekurrente deri në 52 javë dhe 1:2 pacientë do të kërkojnë tre deri në pesë
injeksione deri në javën e 52-të për të ruajtur përfitimet vizuale të marra në 24
javët e para. Në Studimin RETAIN, 44% e syve të prekur nga CRVO të
trajtuar me ranibizumab kishin zbutje të edemës dhe rezultate të mira në katër
vjet, por shumica (56%) ende kërkonin injeksione të shpeshta për të ruajtur
rezultate të mira. Si i tillë, nëse parashikohet të ndërmerret një regjim PRN,
këta pacientë duhet të monitorohen çdo muaj. Një dozë fikse 8 javore prej 24
deri në 52 javë mund të sigurojnë që së paku 3 injeksione të tjera të jepen pas
24 javësh. Megjithatë, 40% e pacientëve kërkonin më shumë se tre injeksione
pas 24 javësh në studimin COPERNICUS. Një regjim fiks tetë javor mund të
rezultojë në nën-dozim në disa pacientë.
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13. Lidhja (shoqërimi) midis rezultateve funksionale dhe anatomike: Ka një
argument që MO në CRVO është një përgjigje e brendshme retinale dhe
kështu mund të jetë rezistente ndaj rritjeve të përhershme në obstruksionin e
rrjedhjes, pasi rritja e mprehtësisë vizuale u mbështet pavarësisht nga një rritje
mesatare në trashësinë makulare u fiksua dozimi çdo muaj i PRN dhe u pasua
me monitorim mujor deri në javën e 52-të në studimet anti-VEGF. Megjithatë,
duhet të theksohet se përfitimet e mprehtësisë vizuale mbahen vetëm për shkak
të dozimit në kohë të PRN si rezultat i monitorimit mujor. Nuk ka gjasa që një
përfitim i mprehtësisë së pamjes do të ruhet në qoftë se gjatë vitit të parë të
trajtimit u përdor një interval i zgjatur monitorimi dhe një regjim dozimi PRN,
duke qenë se në vitin e dytë, efikasiteti i reduktuar i barnave u raportua në si
në pacientët e studimit HORIZON ashtu edhe tek COPENICUS kur
monitorimi u shtri në të paktën çdo tremujor.
14. Kriteret e ri-trajtimit: Kufijtë për rikthim ishin relativisht të ulëta si në rastet e
ranibizumab ashtu edhe të trajtimit me aflibercept. Në këtë të fundit, sytë u ritrajtuan nëse evidentohej një rritje 50um në CRT krahasuar me matjen më të
ulët të mëparshme, ndryshimet e reja ose persistente kistike retinale ose lëngut
subretinal, edemës persistente difuze> 250μm në nënfushën centrale ose
humbja e ≥ 5 shkronjave nga matja më e mirë paraprake në lidhje me ndonjë
rritje në CRT ose një rritje prej ≥ 5 shkronjave në BCVA nga vizita e fundit që
sugjeron që pacienti nuk mund të ketë arritur përgjigjen maksimale. Në
studimin CRUISE, u administrua ri-trajtimi nëse BCVA ishte ≤20/40 ose
trashësia e nënfushës centrale ishte ≥250 μm. Për të arritur rezultate të
ngjashme, rekomandohet që të trajtohet në mënyrë të njëjtë.

15. Trajtimi afatgjatë i CRVO: Studimi RETAIN ka gjeneruar të dhëna për një
periudhë deri në 48 muaj për mbi 32 pacientë nga 392 pacientë të sëmurë me
MO sekondare të CRVO, fillimisht të regjistruar në studimin CRUISE. Në një
regjim dozimi PRN me një rishikim të paktën çdo tre muaj dhe një mesatare
prej dy injeksionesh, 53.1% përfituan BCVA prej 15 ose më shumë shkronja
dhe 43.8% e pacientëve kishin BCVA përfundimtar prej 20/40 ose më të mirë
në 48 muaj. Katërmbëdhjetë nga këta pacientë kishin edemë dhe kishin një
rezultat më të dobët vizual, pavarësisht se ishin nën trajtim, krahasuar me 13
pacientë që kishin zgjidhje të plotë të lëngjeve për të paktën gjashtë muaj.

Okluzioni ishemik i venave centrale të retinës
Pacientët me CRVO ishemike janë në rrezik për të shfaqur glaukomën e
neovaskularizuar për të cilën fotokoagulimi me lazer është i dobishëm. Ky rrezik i
neovaskularizimit të irisit është më i lartë në qoftë se zona e ishemisë retinale {mosperfuzimi i retinës siç përcaktohet nga FFA) është> 10 diametra të diskut CVOS}
(98,99).
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Menaxhimi i okluzionit central ishemik të retinës dhe neovaskularizimit të
segmentit anterior
Fotokoagulimi Pan-retinal (PRP) mbetet metoda kryesore e trajtimit kur janë të
dukshme enët e reja të irisit (NVI) ose enët e reja të këndit (NVA). Megjithatë, kjo
nuk është logjikisht e mundur në shumicën e qendrave klinike mjekësore, mund të
jenë të mjaftueshme dy ose tre rishikime mujore, përveç rasteve kur ka faktorë të
veçantë të rrezikut. Fotokoagulimi Pan-retinal aplikohet në shenjën më të hershme të
irisit ose enëve të reja këndore.
Në rrethana kur ndjekja e rregullt është jopraktike, trajtimi profilaktik mund të jetë i
përshtatshëm.
Frenuesit e faktorit të rritjes endoteliale vaskulare (agjentë anti-VEGF) siç janë
ranibizumab, aflibercept dhe bevacizumab, kanë veti anti-angiogjenike dhe mund të
përdoren si ndihmës për fotokoagulimin pan-retinal në pacientët me neovaskularizim
të segmentit anterior sekondar të CRVO ishemike (100). Aktualisht, rekomandimet
për përdorimin e anti-VEGF si një fotokoagulim zëvendësues nuk mund të bëhen në
bazë të të dhënave që kemi në dispozicion. (Efektet e këtyre barnave në shtatzëni dhe
në ushqyerjen me gji janë ende të panjohura).
Menaxhimi i neovaskularizimit të segmentit të pasmë
Ky është një komplikacion i pazakontë që vjen si pasojë e okluzionit ishemik të venës
centrale të retinës në sytë të cilët nuk kanë zhvilluar glaukomë neovaskulare ose që
janë trajtuar me sukses me fotokoagulim pan-retinal për neovaskularizimin e
segmentit të mëparshëm. Fotokoagulimi panretinal mund të jetë i dobishëm në
parandalimin e hemorragjisë vitreale.
Teknika e Fotokoagulimit Pan-retinal
Fotokoagulimi Pan-retinal për CRVO-të me NVI ose NVA kërkon një numër të
konsiderueshëm të goditjeve me lazer të kryera në mënyrë adekuate për të mbuluar
retinën ishemike për të siguruar regresionin e NVI dhe/ose NVA me kalimin e kohës.
Nga ana tjetër mund të përdoret teknika me goditje të vetme lazeri. Trajtimi zakonisht
bëhet në periferi duke shmangur zonat e hemorragjisë retinale. Disa raste kërkojnë
trajtim të mëtejshëm nëse neovaskularizimi i irisit nuk arrin të ngadalësohet.
Menaxhimi i glaukomës neovaskulare të instaluar
Qëllimi i menaxhimit të kësaj gjendjeje në një sy të verbër është që të mbajmë syrin
në gjendje të qetë dhe pa dhimbje. Kjo zakonisht arrihet nga preparatet steroide
aktuale dhe atropina. Megjithatë, nëse syri ka ndonjë presion të mundshëm vizual
intraokular duhet të mbahet nën kontroll me agjentë të uljes së presionit ose procedura
ciklo-ablative. Përveç kësaj, regresioni i NVI dhe NVA duket se ofrojnë një shans
afatgjatë për të ruajtur qetësinë okulare.
Agjentët anti-VEGF intravitrealë dhe intrakameralë është evidentuar të shkaktojnë
regresionin e enëve të reja të irisit dhe obstruksionit të këndeve. Seritë krahasuese të
rasteve tregojnë se enët e reja të irisit mbahen nën kontroll më shpejt pas
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administrimit të bevacizumabit intravitreal me PRP sesa vetëm me PRP. Raportet
gjithashtu sugjerojnë se bevacizumabi mund të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje
kirurgjikale dhe gjithashtu mund të shërbejë si një zëvendësues i dobishëm për
kirurgjinë e filtrimit (101,102).
Rekomandime për kontrolle të mëtejshëm
Në sytë që janë prekur nga ishemi e konsiderueshme (> 10DA jo e-perfuzionuar),
kontrolli pas gjashtë muajve duhet të kryhet tashmë çdo tre muaj për një vit. Në sytë
me probleme jo ishemike, këshillohet kontrolli çdo tre muaj për gjashtë muaj.
Kontrollet e mëvonshme për të gjithë pacientët do të varet nga trajtimi i dhënë dhe
ndërlikimet brenda periudhës së mëparshme, por normalisht nuk do të kërkohet pas dy
vitesh në raste të pakomplikuara. Zhvillimi i kolateralit të diskut +/- zgjidhja e CRVO
indikon një rezultat të mirë dhe duhet të çojë në largimin nga mbikëqyrja klinike.
Megjithatë, të dhënat e disponueshme për trajtimin e edemës makulare me agjentë
anti-VEGF tregojnë se MO mund të përsëritet për disa vite dhe për këtë arsye mund të
kërkohet ndjekja përtej rekomandimeve aktuale në një pjesë të pacientëve për të
siguruar kujdes afatgjatë të përfitimeve të stabilizuara të mprehtësisë vizuale.
Menaxhimi oftalmologjik i BRVO
Diagnoza e BRVO është klinike, siç përshkruhet edhe më sipër. Në raste të dyshimta,
veçanërisht BRVO të vogla, mund të indikohet angiografia fluoreshente për të
konfirmuar diagnozën. Angiografia fluoreshente është veçanërisht e dobishme në
përcaktimin e shkallës së edemës dhe ishemisë makulare, si dhe të ishemisë
periferike. Edema makulare dhe neovaskularizimi i retinës ose i diskut janë dy
ndërlikimet kryesore që mund të kërkojnë terapi imediate. Neovaskularizimi i retinës
ndodh në 36% të syve me>5DD dhe 62% me>4DD zonën jo të perfuzuar (103,104).
Trajtimi i edemës makulare
a) Vëzhgimi: Një rishikim sistematik i historisë natyrore të BRVO-së
raportoi se mprehtësia pamore është relativisht i dobët (Snellen <6/12).
Edhe pse përmirësimi vizual është më prevalent në BRVO se në CRVO,
disa studime kanë raportuar përmirësim përtej 6/12 (105). Studimi i
(BVOS) ishte një studim multicentrik, prospektiv dhe i rastësishëm, i
dizajnuar për të studiuar historinë natyrore dhe efektin e trajtimit me lazer
në këtë gjendje. Ky studim evidentoi se pas tre viteve kontrolli dhe bazuar
në të dhënat e disponueshme për 43 pjesëmarrës, 28 (63%) me sytë e
trajtuar me lazer kishin përmirësuar ≥2 vija të vizusit, krahasuar me 13
(37%) nga 35 pacientë me sy të pa trajtuar që ishin pjesë e studimit për 36
muaj (106).
b) Fotokoagulimi me lazer: Në studimin BVOS, përmirësimi mesatar në
mprehtësinë e shikimit në grupin e trajtuar me lazer pas tre viteve
kontrolli ishte 1.3 rreshta. BVOS gjithashtu raportoi se 40% e syve të
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trajtuar (n = 43) kishin më shumë se 20/40 mprehtësi vizuale në tre vjet
dhe 12% e syve të trajtuar kishin 20/200 ose më të dobët në tre vjet duke
theksuar nevojën për një opsion trajtimi më të mirë. Sot, udhëzimi i
rekomanduar për trajtimin e MO për shkak të BRVO-së është se nëse
parashikohet përdorimi i fotokoagulimit me lazer, duhet të kryhet në ato
sy me MO të mesëm në BRVO me kohëzgjatje prej së paku tre muaj me
mprehtësi vizuale prej 6/12 ose më të dobët dhe pa hemorragji të
rëndësishme makulare dhe me një angiografi fluoreshente që evidenton
perfuzionin kapilar në mungesë të gjakut që përfshin fovea. Megjithatë,
vetëm një pakicë e pacientëve në praktikën klinike janë të përshtashëm për
këtë opsion trajtimi bazuar në këto rekomandime. Për më tepër, terapia me
lazer zakonisht shtyhet më shumë, tre deri në gjashtë muaj pas fillimit të
BRVO-së për të lejuar përmirësim spontan (30%) dhe që hemorragjia
makulare të reduktohet për të lejuar trajtimin e duhur. Kjo mund të
kompromentojë më tej potencialin vizual në sytë e prekur nga edema
persistente makulare (106). Nëse është planifikuar terapia me lazer,
angiografia fluoreshente duhet të kryhet në mënyrë ideale para kësaj
terapie zakonisht në> 3 muaj nëse mprehtësia vizuale është 6/12 ose më
pak. Kjo ka dy funksione. Së pari ai identifikon kapilarët që rrjedhin dhe
së dyti do të evidentojë shkallën e ishemisë makulare, e cila mund të
kufizojë vlerën e fotokoagulimit. Gjithashtu do të ndihmojë për të
shmangur trajtimin me lazer në enët kolaterale. Pacientët me dëmtim të
rëndë vizual (më pak se vizuzi 6/60) dhe ata në të cilët simptomat kanë
qenë të pranishme për më shumë se një vit, nuk kanë gjasa të përfitojnë
nga trajtimi. Fotokoagulimi me lazer duke përdorur një madhësi 50100um për edemën makulare kërkon vetëm njolla të buta të
fotokoagulimit. Modeli i ndërhurjes së kërkuar do të ndryshojë nga
pacienti tek pacienti dhe duhet të përshtatet në përputhje me rrethanat. Një
mesatare prej 20 deri në 100 aplikime (në varësi të zonës së hemorragjisë
vaskulare) kërkohet në një model të rrjetës në zonat e rrjedhjeve
vaskulare, por duke shmangur zonën avaskulare foveale dhe zonat përreth
mbylljes kapilare. Kolateralet duhet të shmangen.
c) Steroidet intravitrealë: triamcinoloni Intravisitreal (IVTA), siguria dhe
efikasiteti afatgjatë i IVTA (duke përdorur triamcinolone pa konservues)
është vlerësuar në Standard Care kundrejt kortikosteroidit për studimin e
okluzionit të venës retinale (SCORE) që evidentoi se ky trajtim nuk është
i dobishëm për këtë gjendje (107). Studimi i Gjenevës i cili vlerësoi
sigurinë dhe efikasitetin e implantit intravitreal të deksametazonit
(Ozurdex) në pjesëmarrësit me MO sekondare ndaj okluzionit të venës
retinale evidentoi se rezultati i këtij medikamenti në MO për shkak të
BRVO-së ishte më i mirë sesa në pjesëmarrësit e grupit të kontrollit. Në
programin e studimit të Gjenevës (29), Ozurdex (0.7mg) dhe një dozë
alternative e dexamethasone në një implant (0.35mg) u krahasua me
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placebon në pacientët me CRVO dhe BRVO në dy studime paralele. Ritrajtimi ishte i mundur 6 muaj pas injektimit të parë, sipas kritereve të
para-specifikuara të ri-trajtimit. Studimi i parë nuk e plotësoi pikën
fillestare origjinale të saj, përkatësisht proporcionin e syve duke fituar 15
shkronja ETDRS BCVA. Të dy studimet u analizuan së bashku dhe të
dhënat e rezultatit primar për të gjithë pacientët ishte koha për të arritur
një fitim prej ≥ 15 shkronjash. Përqindja e syve me ≥ 15 shkronja në
BCVA ishte dukshëm më e lartë në të dy grupet e implanteve krahasuar
me grupin e placebos në ditët 30 deri në 90 me një efekt maksimal në
ditën e 60 -të (29%). Analizat e nëngrupeve të subjekteve të BRVO dhe
CRVO evidentuan një numër dukshëm më të madh që mundi të arrijë ≥ 15
shkronja nga 30 deri në 90 ditë krahasuar me sytë e trajtuar me placebo
dhe sytë e trajtuar me placebo në nëngrupin BRVO kishin më shumë gjasa
të përmirësoheshin spontanisht sesa CRVO të menaxhuara në mënyrë të
ngjashme. Anatomikisht, përmirësimet në edemin makulare u evidentuan
me OCT. Në aspektin e sigurisë, IOP arriti kulmin në muajin e dytë (3.2%
e pacientëve kishin një IOP> 35 mmHg), por ranë dukshëm në muajin tre.
Nëntëmbëdhjetë për qind e pacientëve kërkuan t`ju administrohej një
agjent për uljen e IOP në muajin gjashtë dhe 0.7% e pacientëve kërkonin
që IOP të reduktonte procedurat kirurgjikale. Incidenca dhe përparimi i
kataraktit është një ndërlikim i rëndësishëm i terapisë me Ozurdex 27.
Bazuar në programin e studimit GENEVA, Ozurdex mori miratimin e
FDA dhe BE për përgatitjen 0.7 mg dhe është licencuar në Britani të
Madhe për trajtimin e pacientëve të rritur me edemë makulare si pasojë e
BRVO ose CRVO (108).
d) Terapia intravitreal anti-VEGF: (i) bllokuesit pan-VEGF, ranibizumab i
administruar në dy doza (0.3mg dhe 0.5mg) çdo muaj për 6 muaj rresht, u
krahasua me pacientët e trajtuar me placebo, në studimin BRAVO 80. Në
gjashtë muaj, përfitimi mesatar i mprehtësisë vizuale ishte +16.6 dhe
+18.3 shkronja (0.3 dhe 0.5 mg respektivisht) në krahasim me +7.3
shkronja në grupin e placebos. Gjashtëdhjetë e një përqind e grupit
ranibizumab 0.5mg, arritën një përfitim prej 15 shkronjash kundrejt 29%
në grupin e trajtuar me placebo. Sidoqoftë, prej muajve tre deri në pesë, u
lejua një aplikim i vetëm i fotokoagulimit me lazer në të dy grupet e
studimit nëse hemoragjitë ishin pastruar mjaftueshëm për të lejuar
aplikimin e sigurt të lazerit dhe u plotësuan kriteret e mëposhtme: Snellen
ekuivalente BCVA ≤20 / 40 ose mesatarja e trashësia centrale të nëngrupit
≥ 250 μm, dhe krahasuar me vizitën tre muaj para vizitës aktuale, pacienti
kishte një fitim prej <5 shkronja në BCVA ose një rënie prej <50 μm në
trashësi të nëngrupit mesatar central. Bazuar në këto kritere, afërsisht 20%
e pacientëve në grupin e ranibizumabit morën lazer shtesë, kundrejt 55%
në grupin e placebos. Pas gjashtë muajve të parë, të gjithë pacientët u
regjistruan në një zgjatje të hapur për gjashtë muaj të tjerë dhe rezultatet e
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përgjithshme prej 12 muajsh sugjerojnë se përfitimi vizual i instaluar në
gjashtë muajt e parë mund të mbahet me një gjendje pak më pak intensive
(PRN) me ranibizumab (një mesatare prej 5.7 injeksione në 6 muajt e
parë, kundrejt 2.7 injeksione në fazën e dytë të gjashtë mujore) 76.
Ranibizumab 0.5mg për edemen makulare sekondare të BRVO-së u
miratua më pas nëpërmjet një protokolli të veçantë 283 në maj të vitit
2013, ku u evidentua se ranibizumab duhet të merret në konsideratë nëse
teknika me lazer ka dështuar ose është konsideruar si një trajtim i
papërshtatshëm. Në vazhdim studimi HORIZON vërejti 304 pacientë të
mëparshëm të studimit BRAVO me edemë makulare sekondare të BRVOsë për të vlerësuar sigurinë afatgjatë dhe efikasitetin e trajtimit të
ranibizumabit. Pacientët hynë në studim pas një viti në studimin BRAVO
dhe u regjistruan për 12 muaj të tjerë në studimin HORIZON 61. Pacientët
u kontrolluan të paktën çdo tre muaj dhe iu administrua një ranibusumab
intravitreal 0.5 mg nëse kriteret e parapërcaktuara paraprake ishin
përmbushur. Pacientët ishin të përshtashëm për të marrë një injeksion
intravitreal prej 0.5 mg ranibizumab nëse mprehtësia vizuale ishte më e
vogël ose e barabartë me 20/40 ose trashësia e nënfushës centrale ishte
≥250 μm. Pacientët me BRVO ishin të përshtashëm për terapi me lazer
nëse BCVA ishte ≤20/40 (6/12) e shkaktuar nga edema makulare.
Ndryshimi mesatar i BCVA në 12 muaj ishte 0.9 në grupin ne
placebo/0.5mg, -2.3 në 03/0.5mg ranibizumab dhe -0.7 në grupet 0.5mg
respektivisht. Si të tilla, administrimi afatgjatë i ranibizumab në një regjim
PRN ishte mirë toleruar dhe efektiv në pacientët me edemë makulare
sekondare të BRVO. Studimi më i fundit RETAIN përfshiu 34 pacientë
me BRVO në ndjekje prospektive të ranibizumabit në RVO (109). Gjatë
një kontrolli mesatar prej 49.0 muajsh, 17 nga 34 sytë e prekur nga BRVO
(50% ) kishte zgjidhje të edemës (të përcaktuar si mungesë të likidit për
gjashtë muaj ose më shumë pas injektimit të fundit). Injeksioni i fundit
ishte administruar dhënë brenda dy viteve të fillimit të trajtimit në 76%.
Numri mesatar i injektimeve të kërkuara tek pacientët në vitin katër ishte
3.2. Në sytë ku edema ishte zgjidhur, u arrit një përmirësim mesatar në
BCVA prej 25.9 shkronjash kundrejt 17.1 shkronjave (p=0.09) në sytë me
edemë të pashëruar. Kjo tregon që rezultatet afatgjata të sytë e prekur nga
BRVO të trajtuara me ranibizumab ishin të shkëlqyera, edhe pse rreth
gjysma e tyre kërkonin trajtim të vazhdueshëm 62.
(ii) Aflibercept është gjithashtu i licencuar kohët e fundit për përdorim në
trajtimin e edemës makulare sekondare të BRVO bazuar në studimin
VIBRANT (110). Një total prej 183 subjektesh me trajtim për shkak të
BRVO me pastrimin e mjaftueshëm të hemorragjisë makulare për të lejuar
trajtimin me lazer dhe mprehtësi vizuale të korrigjuar të shkronjave 24-73
ETDRS u randomizuan në grupet me trajtim me aflibercept kundrejt
lazerit makular. Në gjashtë muaj, 53% e subjekteve fituan 15 shkronja pas
një mesatare prej 5.7 injeksionesh krahasuar me 27% në grupin e lazerit të
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trajtuar me një mesatare prej 1.7 sesionesh të lazerit makular. Përfitimi
mesatar në mprehtësinë vizuale ishte 17 shkronja ETDRS kundrejt 6.9
ETDRS në grupin me lazer. Përmirësimet funksionale pasqyronin
reduktim të dukshëm në trashësinë centrale të retinës në grupin e trajtimit
me aflibercept (-280.5μm) krahasuar me grupin e lazerit (-128.8μm).
(iii) Aktualisht, përmirësimi i rezultateve afatshkurtra mbështet faktin se
injeksione të shumëfishta intracitrale të bevacizumab reduktojnë edemën
sekondare të BRVO duke përfshirë edhe ato që nuk kishin trajtim të
mëparshëm me lazer. Regjimi më i zakonshëm i trajtimit është dy deri në
tre injeksione gjatë 5-6 muajve të parë (111,112). Megjithatë, studimet e
mëtejshme të randomizuara, janë të nevojshme për të vlerësuar sigurinë
afatgjatë dhe efikasitetin e bevacizumab intravitreal. Aktualisht nuk mund
të bëhet asnjë rekomandim për përdorimin e bevacizumab intravitreal
përderisa nuk kemi akoma të dhëna të sigurta për praktikën klinike.
Përkthimi i testeve klinike në BRVO në praktikën klinike
1. Historia natyrore e edemës makulare për shkak të BRVO-së evidenton se MO
mund të shërohet ose reduktohet me kalimin e kohës me një përfitim të përafërt
mesatar prej 7.3 shkronja ETDRS në gjashtë muaj. Megjithatë, një vonesë prej gjashtë
muajsh në fillimin e terapisë anti-VEGF në këtë gjendje, gjithashtu raporton me një
rezultat vizual inferior krahasuar me trajtimin e menjëhershëm në fillim të diagnozës
së sëmundjes. Meqenëse BRVO është një sëmundje kryesisht e njëanshme, shpesh
shfaq një vonesë tek pacienti lidhur me dëmtimin e shikimit, diagnozës në kohë të
gjendjes dhe referimit për terapi të mëtejshme. Prandaj, vonesat e zgjatura rreth
gjashtë muaj ose më shumë pas vendosjes së diagnozës duhet të shmangen nëse
pacienti nuk dëshiron të vonojë trajtimin (112).
2. Lazeri Makular ka qenë trajtimi i përzgjedhur për këtë gjendje pgjatëër 20 viteve të
fundit. Megjithatë, me disponueshmërinë e agjentëve anti-VEGF, roli i lazerit si
trajtim i linjës së parë duhet të kufizohet tek pacientët jo të përshtatshëm ose të
gatshëm për të marrë terapi anti-VEGF. Ky rekomandim mbështetet nga studimi
BVOS në të cilin vetëm 40% e pacientëve kishin një mprehtësi vizuale përfundimtare
prej 6/12 në 36 muaj pavarësisht trajtimit me lazer makular (109-111).
3. Triamcinoloni intravitreal nuk është i miratuar dhe licencuar për përdorim
intraokular dhe studimet klinike për triamcinolone nuk e mbështesin përdorimin e tij
në edemën makulare sekondare të BRVO.
4. Agjentët anti-VEGF (ranibizumab dhe aflibercept) kanë raportuar përfitime të
dukshme vizuale në pacientët me edemë makulare sekondare të BRVO. Studimi
BRAVO i ndjekur nga HORIZON dhe RETAIN evidentoi se ranibizumab me lazer
është superior ndaj trajtimit me placebo. Ashtu si në CRVO, këto studime klinike
tregojnë nevojën për fillimin e menjëhershëm të trajtimit dhe nevojën për injeksione
mujore derisa të arrihet vizioni i qëndrueshëm (110). Studimet BRAVO, HORIZON
dhe RETAIN evidentuan se nëse trajtimi PRN fillon pas përfitimit maksimal të
mprehtësisë vizuale, pacientët duhet të monitorohen në mënyrë mujore fillimisht të
ndjekur për të paktën tre muaj për të ruajtur përfitimet vizuale. Rezultatet afatgjata në
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sytë e prekur me BRVO të trajtuara me ranibizumab janë të shkëlqyera me ndjekjen
dhe trajtimin e duhur. Studimi VIBRANT evidentoi se trajtimi me aflibercept javor
është superior ndaj lazerit makular në gjashtë muaj. Studimi NICE ende nuk ka
vlerësuar afliberceptin në trajtimin e edemës makulare sekondare të BRVO (107,109).
5. Ozurdex ishte agjenti i parë intravitreal që u rekomandua për këtë tregues bazuar në
rezultatet e studimit të Gjenevës. Përvoja e jetës reale evidenton që dozimi më i
shpeshtë (se gjashtëmujori i përdorur në Gjenevë) është i nevojshëm për të instaluar
rezultate optimale. Impakti i dozimit të shpeshtë të Ozurdex është shkalla më e lartë e
progresionit të kataraktit. Nuk ka ende aktualisht krahasime kokë më kokë të dozimit
më të shpeshtë të Ozurdex përkundrejt agjentëve anti-VEGF në këtë gjendje të
raportuar shëndetësore. Ozurdex (700ug) është i vetmi steroid intraokular i licencuar
për këtë gjendje. Ndërkohë që inflamacioni me gjasë luan një rol të dukshëm në
edemin makulare sekondare për shkak të RVO-së, Ozurdex është një metodë mjaft e
dobishme trajtimi.
Trajtimi i neovaskularizimit
Neovaskularizimi i diskut apo i retinës është një indikacion për fotokoagulimin në
retinën ishemike (fotokoagulimi i sektorit), ndonëse të dhënat e disponueshme
sugjerojnë që duhet pritur derisa hemorragjia vitreale të ndodhë para se trajtimi me
lazer të mos ndikojë negativisht në prognozën vizuale (104). Enët e reja shfaqen
vetëm kur ka të paktën një kuadrant të mbylljes kapilare dhe zakonisht rreth gjashtë
muajsh pas mbylljes.
Vizitat e kontrollit në tre deri në katër intervale mujore rekomandohet tek pacientët
me një apo më shumë ishemi retinale. Rekomandohet që fotokoagulimi me lazer të
zbatohet sapo të shfaqet një neovaskularizi i retinës ose disqeve optike. Angiografia
fluoreshente zakonisht nuk është e nevojshme para lazerit sepse zona e ishemisë është
e dukshme klinikisht.
Fotokoagulimi për neovaskularizimin retinal në BRVO është aplikuar në sektorin e
mbylljes kapilare të retinës. Një numër i përshtatshëm i njësive lazer duhet të
aplikohen në sektorin e prekur, për të krijuar një zbardhje të lehtë të retinës. Një
kuadrant zakonisht kërkon të paktën 500 goditje me diametër 500μm.
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6. Përfundime

 Mosha mesatare e pacientëve të prekur nga Okluzioni i Venës Retinale ishte
relativisht e madhe, ku në pacientët meshkuj ishte 71.1vjeç, ndërsa tek
pacientet femra ishte 67.0vjeç, pra rezulton që në përgjithësi kjo sëmundje
prek subjektet me moshë relativisht të madhe.
 Në përgjithësi kjo sëmundje ishte më e shpeshtë në zonat urbane të Shqipërisë
krahasuar me ato rurale, ku shumica e pacientët meshkuj ashtu edhe ato femra
ishin me banim në qendrat urbane (81% dhe 71% respektivisht).
 Bazuar në karakteristikat klinike të përzgjedhura të pacientëve me RVO në
vendin tonë, u evidentua që prevalenca e glaukomës ashtu si edhe glaukoma
absolute ishte shumë më e shpeshtë tek meshkujt krahasuar me femrat.
 Nga ana tjetër retinopatia diabetike rezultoi më e shpeshtë tek femrat në
krahasim me meshkujt, por meshkujt shfaqën prevalencë më të lartë të
retinopatisë hipertensive përkundrejt femrave.
 Gjithashtu u evidentua që prevalenca e kataraktit ishte më e lartë në pacientët
femra të prekur nga RVO, krahasuar me homologët e tyre meshkuj, ndërsa
edema makulare dhe edema papilare u shpërndanë pothuajse në mënyrë të
barabartë midis meshkujve dhe femrave të cilët ishin diagnostikuar me RVO.
 Sëmundjet bashkëshoqëruese ishin prezente tek të gjithë pacientet femra
krahasuar 85% të pacientëve meshkuj, ku hipertensioni arterial ishte
shpërndarë pothuajse në mënyrë të barabartë tek të dy gjinitë ndërsa diabeti
rezultoi më i shpeshtë tek meshkujt.
 Vlera mesatare e testit të mprehtësisë vizuale rezultoi 0.09 IQR tek të gjithë
pacientët e përfshirë në studim, por me një shkallë rreth 5 herë më të ulët tek
meshkujt 0.04 IQR, krahasuar me pacientet femra me 0.20 IQR.
 Në shumicën e rasteve të sëmundjes u evidentua që okul sinister kishte
dëmtim më të rëndë të shikimit krahasuar me dëmtimin e shikimit në okul
dexter.
 Vlera mesatare e testit të mprehtësisë vizuale për syrin e djathtë rezultoi të
ishte më e vogël krahasuar me vlerën mesatare për syrin e majtë, duke
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evidentuar një dëmtim më të rëndë shikimi tek syri i djathtë në të gjithë
kampionin e përgjithshme të pacientëve të përfshirë në këtë studim.
 Pjesa më e madhe e pacientëve të cilët ishin prekur nga RVO (91%), kishin
dëmtime shikimi të vetëm njërit sy në krahasim me 9% të atyre pacientëve të
cilët rezultuan që të kishin dëmtime në të dy sytë njëkohësisht.
 Proporcioni i pacientëve meshkuj me dëmtime në të dy sytë në mënyrë të
njëkohëshme, ishte pothuajse sa dyfishi i dëmtimeve të raportuara në krahasim
me pacientet femra.
 Prevalenca e BRVO-së u evidentua që të ishte dukshëm më e lartë tek
pacientet femra, krahasuar me pacientët meshkuj.
 Nga ana tjetër, prevalenca e CRVO-së rezultoi që të ishte në mënyrë shumë të
dukshme më e lartë tek pacientët meshkuj, krahasuar me pacientet femra.
 Lloji jo ishemik i CRVO-së u evidentua që të ishte prezent në shumicën e
pacientëve të cilët morën në studim, krahasuar me llojin ishemik të Okluzionit
të Venës Centrale Retinale.
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7. Rekomandime

Të krijohet mundësia për individët të cilët vuajnë nga sëmundje të tilla jo të
transmetueshme si hipertensioni arterial, diabeti, sëmundjet e qarkullimit të
gjakut dhe të koagulimit, glaukoma dhe çrregullime të elementëve të figuruar
të gjakut, të kontrollohen në mënyrë periodike pranë specialistëve të
okulistikës për të evidentuar ndryshime të mundshme okulare dhe
diagnostikim të hershëm të sëmundjes.
Të kontrollohen dhe të modifikohen faktorët e riskut që mund të kenë
pacientët me sëmundje kronike, në mënyrë që të reduktohet mundësia për të
shfaqur sëmundjen e okluzionit të venës retinale.
Subjektet të cilat nuk vuajnë nga ndonjë sëmundje kronike por që dyshohet të
kenë faktorë risku duhet që të kontrollohen pranë shërbimit shëndetësor për t`u
testuar lidhur me hipertensionin, sëmundjet endokrine, çrtregullimet vaskulare
dhe glaukoma.
Të sëmurët kronikë të cilët janë diagnostikuar tashmë me okluzion të venës
centrale retinale, duhet të mjekojnë në mënyrë të rregullt ato sëmundje
bashkëshoqëruese në mënyrë që të parandalojnë komplikacionet serioze
shëndetësore në të ardhmen dhe humbjen e përhershme të shikimit.
Kontroll shëndetësor i rregullt periodik për të testuar dhe matur prezencën e
edemës në sy, pranë mjekëve specialistë okulistë, me qëllim monitorimin e
gjendjes shëndetësore dhe testimin e mprehtësisë së shikimit.
Sa më vonë që të diagnostikohet okluzioni i venës retinale, aq më e avancuar
mund të jetë gjendja dhe aq më të mëdha janë gjasat për dëmtim të rëndë të
shikimit. Ashpërsia e dëmtimit të shikimit do të varet gjithashtu nga shtrirja në
të cilën retina dhe makula janë të përfshirë. Rreziku i zhvillimit të dëmtimit të
përhershëm strukturor të makulës rritet me kohëzgjatja e edemës, prandaj
diagnostikimi i hershëm me teknikat përkatëse është shumë i rëndësishëm.
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