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Използвани съкращения 

ВОН  - Вътреочно налягане 

ОЪГ  - Откритоъгълна глаукома 

ПОЪГ - Първична откритоъгълна глаукома 

ЕОЪГ - Ексфолиативна откритоъгълна глаукома 

ОХ  - Очна хипертензия 

ПЕС  - Псевдоексфолиации 

ПКЪ  - Преднокамерен ъгъл 

ПК  - Предна камера 

ТМ  - Трабекуларна мрежа 

ТЕ  - Трабекулектомия 

ДЗН  - Диск на зрителния нерв 

САП  - Стандартна автоматизирана периметрия 

ОСТ  - Оптична кохерентна томография 

РГК  - Ретинни ганглийни клетки (Retinal ganglion cells) 

RoP  - Rate of progression (Темп на прогресия) 

ONH  - Optic nerve head (Глава на оптичния нерв) 

ССТ  - Central corneal thickness (Централна роговична дебелина) 

GCC  - Ganglion cells complex 

RNFL - Retinal neurofiber layer (Ретинен неврофибрилерен слой) 

MD  - Mean deviation (Средно отклонение) 

VFI  - Visual field index (Индекс на зрителното поле) 

C/D ratio - Cup disc ratio (Отношение екскавация/диск) 

ROC  - Receiver operating characteristic 

AUC  - Area under curve 

EMGT - Early Manifest Glaucoma Trial 

OHTS - Ocular Hypertension Treatment Study 
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Въведение 

 

Глаукома като термин обединява група заболявания, протичащи с 

дегенеративна оптиконевропатия, която се характеризира с типични 

структурни патологични промени в диска на зрителния нерв и специфични 

функционални изменения в зрителното поле. (ААО, 2016) 

Откритоъгълната глаукома се дефинира като "многофакторна оптична 

невропатия с придобита атрофия на оптичния нерв и загуба на ретинални 

ганглийни клетки и техните аксони, развиващи се в присъствието на 

отворен преднокамерен ъгъл и проявяващи се с характерни аномалии от 

зрителното поле" (Stamper LR, 2009). Според Ръководството на 

Европейското глаукомно общество „Откритоъгълните глаукоми са 

хронични прогресивни оптични невропатии, които имат характерни 

морфологични промени в диска на зрителния нерв и неврофибрилерния 

слой, при отсъствие на други очни заболявания или конгенитални 

аномалии. Прогресивна смърт на ганглийните ретинни клетки и загуби в 

зрителното поле се асоциират с тези промени” (EGS, 2008)  

Глаукомата в различните й форми е водеща причина за необратима 

слепота в света. По данни на Световната здравна организация глаукомата е 

втората причина за слепота след катарактата, при която слепотата е 

обратима. (EGS, 2014; WHO, 2014). Глаукомата е причина също за 

нарушено качество на живот, с втори най-висок Daily score за сензорните 

органи след катаракта. През 2010 год. болните от глаукома в света са 60.5 

милиона, като 44.7 млн. са с откритоъгълна глаукома (WHO, 2014) и  4.5 

млн. от тях са слепи от откритоъгълна глаукома. Според Quigley и съавт. 

(2006) прогнозата за 2020 година е още по-неблагоприятна. Преполага се, 

че приблизително 80 милиона ще имат глаукома, от които приблизително 

2/3 ще са с откритоъгълна глаукома и от тях повече от 11 милиона се 

предвижда да ослепеят от първична откритоъгълна глаукома (ПОЪГ). Това 
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се обяснява с факта, че  глаукомата е възрастово-свързано заболяване, а 

населението на планетата застарява. Понастоящем болните от глаукома са 

около 65 милиона, като двуочно слепите са над 7 млн. Откритоъгълната 

глаукома е единственото хронично очно заболяване, класифицирано като 

такова сред 25 хронични заболявания. То е прогресиращо, с безсимптомно 

протичане и води до силно увредена функция.  През 2004 год. R. Weinreb и 

сътр. представиха схематично хода на глаукомното заболяване от 

недоловимо заболяване до слепота като т.нар. „глаукомен континиум”. 

 

 

 

 

 

Клинически недоловимото заболяване

може да доведе до увреждане на функцията

ЗПЗП -- ЗрителноЗрително полеполе

Weinreb et al. Weinreb et al. Am J Ophthalmol.Am J Ophthalmol. 2004;138:4582004;138:458--467.467.

НормаНорма

УскоряванеУскоряване нана
апоптозатаапоптозата

СмъртСмърт нана ганглийниганглийни
клеткиклетки, , загубазагуба нана нервнинервни

влакнавлакна

ПромянаПромяна вв слояслоя нана
нервнитенервните влакнавлакна --

недоловиманедоловима

ПромениПромени вв ЗПЗП, , доловимидоловими сс
късовълновакъсовълнова периметрияпериметрия

ПромениПромени вв ЗПЗП,  ,  
стандартнастандартна периметрияпериметрия

УмерениУмерени променипромени вв ЗПЗП

ТежкиТежки променипромени вв ЗПЗП

СлепотаСлепота

ПромянаПромяна вв СНВРСНВР --
доловимадоловима
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Глава II 

Цел и задачи 

 

Цел 

Да се оцени темпът на функционална прогресия при откритоъгълна  

глаукома (ОЪГ) – първична и ексфолиативна и да се направи комплексна 

оценка на периметричните и установените чрез оптична кохерентна 

томография  структурни промени, в различни стадии от развитието й.  

 

Задачи 

1. Да се определи темпът на функционална прогресия при лекувани 

пациенти с първична откритоъгълна глаукома (ПОЪГ). 

2. Да се определи темпът на функционална прогресия при лекувани 

пациенти с ексфолиативна откритоъгълна глаукома (ЕОЪГ). 

3. Да се оценят OCT параметрите в очи с препериметрична глаукома. 

4. Да се определи диагностичната точност на ОСТ измерванията - 

перипапиларeн ретинен неврофибрилерен слой  (RNFL) и ганглийно-

клетъчния комплекс (GCC)) при ранен стадий на откритоъгълна 

глаукома.  

5. Да се оценят количествените ОСТ показатели - перипапиларeн 

неврофибрилерен слой (RNFL) и ганглийно-клетъчен комплекс 

(GCC)) при различни стадии на откритоъгълна глаукома. 

6. Да се определи взаимовръзката на функционалните промени в 

зрителното поле и структурните промени чрез спектрал-домейн 

оптична кохерентна томография (SD-OCT) при напреднала  

(еволутивна/прогресивна) откритоъгълна глаукома. 
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Глава III 

Материал и методи 

 

3.1. Изследвани пациенти и здрави лица 

В настоящия труд са направени две клинични проучвания.  

Първото цели да се определи темпът на прогресия при откритоъгълна 

глаукома - първична и ексфолиативна. Включени са общо 120 очи на 71 

пациенти с ОЪГ (възраст от 37 до 77 години), от които 25 са мъже и 46 са 

жени. Те са разпределени в 2 групи: I група  - 60 очи на 32 лекувани болни 

с  ПОЪГ (11 мъже и 21 жени),  проследени 7.9 год.;  II група – 60 очи на 39 

лекувани болни с ексфолиативна откритоъгълна глаукома (14 мъже и 25 

жени),  проследени 7.3 год.. 

Във второто наблюдение се извърши комплексна оценка на структурните 

(определени посредством SD-ОСТ) и функционалните (определени 

посредством САП) промени, които настъпват в хода на ОЪГ.  

САП и ОСТ са проведени в рамките на 6 месеца.  

Единица на наблюдение във второто наблюдение са 161 очи на 103 

глаукомно болни, разпределени както следва:  

80 очи с препериметрична ОЪГ на 45 пациенти (средна възраст 58.5±9.1 

год.).  

50 очи с  ранна ОЪГ на 33 пациенти (63.0±10.2 год.). 

31 очи с напреднала ОЪГ на 25 пациенти (63.1±10.9 год.). 

За настъпващите в хода на ОЪГ структурни промени,  ОСТ показателите 

на глаукомните очи са сравнени с ОСТ показателите на 60 здрави очи на 30 

здрави лица. 
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Очите с препериметрична глаукома са сравнени с 60 здрави очи на 30 

здрави лица (58.4±9.7 год.), съответстващи по пол и възраст с пациентите с 

препериметрична глаукома. 

Очите с ранна глаукома са сравнени с 50 здрави очи на 25 лица (61±9 год.), 

които по пол и възраст съответстват на пациентите с ранна глаукома. 

Очите с напреднала глаукома са подложени на ОСТ изследване, за да се 

установи взаимовръзката между ОСТ измерванията и глобалните 

периметрични индекси. 

Отделно 33 очи с ранна глаукома (20 пациети) и 27 очи с напреднала 

глаукома (14 пациенти) – общо 60 очи с ОЪГ, са сравнени с 60 здрави очи 

(30 лица) по отношение на установените в тях ОСТ параметри.  

Включващи критерии за оформяне на групите: 

Групата с препериметрична глаукома включва  очи с дифузно или локално 

изтъняване на невроретиналния пръстен, дифузен или локализиран дефект 

в слоя на нервните влакна, нормален периметър на САП без глаукомен 

ранен дефект, MD < -2 dB и ВОН>21 mmHg.  

Групата с ранна ОЪГ е с включващи критерии ВОН>21 mmHg, дифузно 

или локално изтъняване на невроретиналния пръстен, типичен глаукомен 

ранен дефект на периметъра, при  MD < -6 dB. 

Групата с напреднала ОЪГ е с включващи критерии ВОН>21 mmHg, 

дифузно или локално глаукомно изтъняване на невроретиналния пръстен, 

типични глаукомни загуби на периметъра, при  MD > -6 dB. 

Групата здрави контроли включва очи с нормален периметър на САП, MD 

< -2 dB, липса на увреда на зрителния нерв, ВОН<21mmHg, двукратно 

измерено в рамките на три дни. 
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Лица с ретинни заболявания, увеит, неглаукомна оптична невропатия са 

изключени от изследването. 

 

3.2. Методи 

Включените в клиничните проучвания пациенти с ОЪГ и здрави 

лица са изследвани след информирано съгласие с рутинни и специални 

офталмологични методи: 

Анамнеза за очни и общи заболявания. 

Определяне на зрителна острота и рефракция. 

Тонометрия по Голдман. 

Биомикроскопия.  

Индиректна офталмоскопия – използвана е 90 D леща и биомикроскоп 

при мидриаза. 

 

Пахиметрия. 

Индиректна гониоскопия – триогледална леща на Голдман. Резултатите 

са разпределени в четири степени съгласно класификацията на Shaffer. 

Степен 0 (0°) затворен ъгъл, наличие на иридокорнеален контакт, не се 

оглеждат структурите на ПКЪ. 

Степен 1  (10°) много тесен ъгъл, вижда се само линията на Schwalbe. Има 

висок риск от затваряне на ъгъла. 

Степен 2 (20°) умерено тесен ъгъл, оглежда се трабекуларния апарат. Има 

възможност за затваряне на ъгъла при определени условия. 

Степен 3 (20°-35°) широко отворен ъгъл, оглежда се и склералната шпора. 

При трета и четвърта степен не съществува риск от затваряне на ъгъла.  
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Степен 4 (35°-45°) широко отворен ъгъл, всички структури се оглеждат 

включително корена на ириса и цилиарната панделка. 

Стандартна автоматична периметрия  

В настоящия дисертационен труд САП е извършена с апарат Humphrey 

Field Analyzer  II (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). Използваната  

програма е 30-2 и Full Threshold стратегия. Подбрани са само достоверни 

периметрични  изследвания с фалшиво позитивни и фалшиво негативни 

отговори <33% и загуба на фиксация <20%.  

Средната стойност на чувствителността на зрителното поле се изчислява 

от софтуера на машината и се представя като средно отклонение (MD), 

стандартно отклонение на модела (PSD) и VF индекс (VFI).  

За определяне темпа на прогресия  в настоящата работа е анализиран 

глобалния индекс MD. Използвана е диаграма, на абсцисата на която се 

нанася възрастта на пациента в години, а на ордината – MD (dB) на 

изследваното око. 

Периметричните изследвания са класифицирани като глаукомни съгласно 

критериите на Hoddap-Parish-Anderson:  

 glaucoma hemifield test – извън норма; 

 комбинация от три или повече некраеви точки в локализация 

типична за глаукомен дефект, всички с понижена 

чувствителност на графиката pattern deviation със степен на 

вероятност p<5% и поне една с понижена чувствителност на 

графиката pattern deviation със степен на вероятност p<1%; 

 PSD с честота по-малка от 5% сред здравата популация. 

Всички депресирани точки трябва да са разположени от едната страна на 

хоризонталния меридиан и да са класифицирани извън нормалния обхват 
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(извън нормалните граници). Дефектите трябва да бъдат потвърдени най-

малко от двa тестове за визуални полета. 

Резултатите от САП са класифицирани съгласно критериите на EGS 

(версия 4) и Глаукомна стадираща система на Мills и съавтори (2006).  

За изясняване на структурните промени, настъпващи в хода на ОЪГ са 

включени пациенти, чиито периметри отговарят на следните стадии: 

препериметричен (МD до -2 dB), начален (с МD до -6 dB), еволутивен (с 

МD от -6 dB до -12 dB), прогресивен (с МD над -12 dB).  

Оптична кохерентна томография 

За определяне на структурните промени е използван RTVue-100 (версия на 

софтуера: 4.0.5.39, Optovue, Fremont CA, US), представляващ честотен 

(Фурие) домейн оптичен кохерентен томограф. Основните технически 

характеристики на апарата са представени на следващата Табл. 1.  

 

Табл.1. Характеристики на RTVue 100/Optovue SD-OCT. 

 

Тип ОСТ  

                            

Спектрален ОСТ апарат  

Скорост на скениране  26 000 А-scan/sec  

Скенирана равнина  От 256 до 1024 точки по A-scan оста  

Резолюция  Аксиална – 5 μm; Латерална – 15 μm  

Дълбочина на скениране  

(A-scan)  

2 mm за макула  

2,3 mm за диска на зрителния нерв  

Дължина на скениращите линии  От 2 mm до 12 mm  

Източник на светлина  

(скениращ сигнал)  

Суперлуминисцентен диоден източник с 

дължина на вълната λ = 840 ± 10 nm  

Визуализация и заснемане на фундуса  Монохроматична CCD камера: 768 х 498 

пиксела 1/3 CCD формат; осветяване в 

близост до инфрачервения спектър: 735 

nm LED  
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Големина на фундусовото поле  32° (Х) х 22° (В)  

Работна дистанция  22 mm  

Моторизирано фокусиране  От – 15D до + 20D  

Фиксация за пациента  Вътрешна (в апарата): централна, ± 3.5° 

(по хоризонталата), ± 18° (по 

хоризонталата); Външна (червена 

лампичка)  

 

„RTVue-100" e ОСТ от най-ново поколение, предлагащо пълен обхват от 

изследвания на преден и заден очен сегмент. Скениращите модели 

(протоколи) за заден очен сегмент са разпределени в две групи, в 

зависимост от очната патология и целта на изследването: ретина и 

глаукома. За структурна диагностика на глаукома, апаратът предлага 

следните скениращи протоколи: ONH mode (optic nerv head mode), RNFL 

mode и GCC mode.  

В настоящия труд са измерени и анализирани следните параметри: 

перипапиларен  RNFL и GCC. Дебелината на перипапилярния RNFL се 

изчислява, като се използват две програми:  ONH mode и RNFL mode 3.45.  

В програмата ONH mode дебелината на RNFL се преизчислява от 

изображението "en face", получено от шест кръгови и 12 линейни входящи 

измервания. От тази програма измерваме и сравняваме следните 

параметри: средната дебелина на перипапиларния RNFL (RNFL1 Ave), 

дебелината на RNFL в горната половина (RNFL1 Sup) и дебелината на 

RNFL в долната половина (RNFL1 Inf).  

Анализирани са също шест отделни темпорални RNFL сектора (от 

всичките 16 давани от ОСТ апарата) със съкращения: ST2 (горно-

темпорален сектор), TU2 и TU1 (темпорални сектори в горната част), TL1 
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и TL2 (темпорални сектори в долната част), IT2 (долно-темпорален 

сектор).  

Дебелината на RNFL по програма "3.45 mode" (RNFL2) се измерва по 

окръжност с диаметър 3.45 мм около оптичния диск. От тази програма за 

статистически анализ са избрани следните параметри: средната дебелина 

(RNFL2 Overall), дебелината на RNFL в горната половина (RNFL2 Sup), 

дебелината на RNFL в долната половина (RNFL2 Inf) и дебелината на 

RNFL в четири квадранта - темпорален, горен, назален и долен (RNFL2 

темпорален квадрант, RNFL2 горен квадрант, RNFL2 назален квадрант, 

RNFL2 долен квадрант).  

Скенът на GCC при RTVue-100 се центрира 1 mm темпорално от фовеята и 

покрива квадрат 7 на 7 mm от централната макула. Дебелината на GCC  се 

измерва от вътрешната лимитираща мембрана до външната граница на 

вътрешния плексиформен слой. Протоколът GCC e използван за отчитане 

дебелината на вътрешните 3 слоя на макулата. Параметрите, които се 

генерират от GCC модула и са анализирани от нас, са средната дебелина на 

цялата вътрешна макула (GCC Ave), дебелината на горната и долната 

половини на GCC (GCC Sup и съответно GCC Inf), focal loss volume (FLV) 

и global loss volume (GLV). В настоящото клинично проучване са 

подложени на обработка и сравнение средната дебелина на GCC в целия 

скен (GCC Ave), средната дебелина на GCC в горната (GCC Sup) и долната 

(GCC Inf) половина на скена, както и показателите Focal loss volume (FLV) 

и Global loss volume (GLV). GLV и FLV са pattern-based параметри, които 

обобщават (сумират) от различен фокус обема на загубите в GCC. FLV 

представлява интеграл на отклонението в областите със сигнификантни 

фокални загуби, а GLV се изчислява като сума от негативните 

фракционирани отклонения в цялата област. Те обобщават (сумират) обема 

на загубите във вътрешната макула (GCC) с различни нива на фокусиране. 
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Изображенията с индекс на силата на сигнала (SSI) по-малък от 35 са 

изключени от интерпретация. При децентрация на кръговата област и 

нарушение на  алгоритъма на повърхността, данните са изключени. 

ROС кривите оценяват способността на параметрите RNFL и GCC да 

откриват структурни глаукомни промени при пациенти с различни нива на 

увреждане при глаукома. За всички изследвани параметри на GCC и RNFL 

са определени площите под ROC кривите (AUC). Разликите в 

диагностичната способност на AUC на RNFL и GCC са тествани за 

статистическа значимост.  

Всички статистически анализи са направени със SPSS за Windows (версия 

22.0, SPSS Inc., Chicago, IL). 

  

Статистически методи: 

T-тест при две независими групи (Independent-Samples T-test).  

T-тест при две свързани групи (Paired-Samples T-test).  

Хи-квадрат на Пирсън (Chi-square test).   

Корелационен анализ (Pearson correlation).  

Линейна регресия (Linear regression).   

ROC (Receiver Operating Characteristic) анализ.  
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Глава IV 

Резултати  

 

Резултати по Задача 1  
 

Темп на функционална прогресия при лекувани пациенти с първична 

откритоъгълна глаукома (ПОЪГ). 

 

Проследени са 32 лекувани пациенти с ПОЪГ за период от 4 до 12 год., със 

среден период на проследяване 7.94±2.35 год. На следвщата таблица е 

представено половото и възрастовото разпределение на проследените 

болни. 

Табл. 2.  Разпределение на проследените болни с ПОЪГ по пол и възраст. 

Пол 

 

Брой 

болни 

 

Брой 

очи 

Възраст в началото 

на лечението 

Mean SD Min Max 

Мъже 11 (34%) 19 58.0 10.7 37 77 

Жени 21 (66%) 41 59.9 8.09 45 76 

Общо 32 60 59.2 8.9 37 77 

 

Темпът на функционалната прогресия е изчислен като наклон във времето 

на Mean deviation (MD) - средното отклонение, изчислявано от 

автоматичния компютърен периметър Humphrey analyzer. За 

осъществяването на периметричното изследване е използвана е програма 

30-2. В зависимост от заложения критерий  (Mean deviation), при 

влошаване на MD с - 2dB/година темпът на прогресия  е бърз, а при 

влошаване на MD с <0.5 dB/година - бавен. Позовавайки се на други 
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автори, подразделяне на RoP може да стане по следния начин: RoP < - 0.3 

dB/год. - бавна прогресия,  RoP > - 0.3 dB/год. < 1 dB/год. - умерена 

прогресия, RoP > 1 dB/год. - бърза прогресия.  

В проследяването са включени както новооткрити пациенти, с назначено 

лечение, така и пациенти, при които глаукомата е установена и е започнато 

лечение преди период от 1 до 4 години. При старта на проследяване в 

начален стадий на ПОЪГ са (MD < -6dB) – 26 очи, в еволутивен (MD от -

6dB до -12 dB) – 13 очи и в прогресивен (MD > -12dB) – 21очи.  Средното 

MD в началото на проучването е -10.25±8.56 dB, като 17 очи (28.3%) са с 

MD по-голямо от -15 dB.  На Фиг.1. е представена хистограма на MD на 

наблюдаваните очи в началото на проследяването.  

 
Фиг. 1. Хистограма на MD на наблюдаваните очи в началото на 

проследяването.  

 

В началото на проучването 43 очи (71.7%) са показали MD по-малко от -15 

dB, а 17 очи (28.3%) са имали MD> -15 dB. Счита се, че при MD, 

надвишаващо 15 dB, засегнатото око  навлиза в „зоната на опасност“ и е 

със значимо намалена зрителна функция.  
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В настоящето проучване установяваме, че при 72% от пациентите (n=23) 

има прогресия на заболяването в едното око или в двете очи.  

Средната скорост на прогресия (RoP) във всички проследени очи с ПОЪГ 

(n=60) е -0.2 ± 0.8 dB/година. Фиг. 2. показва разпределението на RoP на 

проследените лекувани пациенти с ПОЪГ. 

 

 
Фиг. 2. Хистограма на RoP на проследените лекувани пациенти с ПОЪГ. 

 

Както се вижда от представената хистограма, при 43% от всички 

изследвани очи няма прогресия.  

При 34 очи (56.7%) се наблюдава негативен наклон на стойностите на MD 

(т.е.отрицателен RoP, показващ реална прогресия). Средната стойност на 

темпа на прогресия с негативен наклон е -0.67±0.6 dB/год., като варира 

между -0.03 и - 2.33 dB/год..  Фиг. 3. представя разпределението на очите с 

негативен наклон на прогресия.  

Не се установява корелация между следните показатели: RoP и МD (R=-

0.003, P=0.984), RoP и възраст (R=0.165, P=0.207), МD и възраст (R=-0.191, 

P=0.144), негативен RoP и възраст (R=0.145, P=0.801). 
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Фиг. 3. Разпределение на очите с ПОЪГ, които показват негативен 

наклон на прогресия. 

 

Резултати по Задача 2  
 

Темп на функционална прогресия при лекувани пациенти с 

ексфолиативна откритоъгълна глаукома (ЕОЪГ) 

 

Проследени са 39 лекувани пациенти с ексфолиативна откритоъгълна 

глаукома за период от 4 до 11 год., със среден период на проследяване 7.3 

± 2.0 год. На Табл. 3. е представено половото и възрастовото 

разпределение на проследените болни. 

Табл. 3. Разпределение на проследените болни с ЕОЪГ по пол и възраст. 

Пол 

 

Брой 

болни 

 

Брой 

очи 

Възраст в началото 

на лечението 

Mean SD Min Max 

Мъже 14 (36%) 23 67.6 8.1 50 82 

Жени 25 (64%) 37 66.9 6.9 53 79 

Общо 39 60 67.2 7.2 50 82 
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При 18 пациенти глаукомата е унилатерална и е проследено засегнатото 

око, а при останалите 21 пациенти глаукомата е билатерална и са 

проследени и двете очи.  

Средната стойност на RoP (темпа на прогресия) в изследваната група е 0,51 

± 0.85    dB/год. в диапазон от +1.9 до - 3.08 dB. При 80% от пациентите 

(n=31) има прогресия на заболяването в едното око или в двете очи. При 46 

(76.7%) от проследените глаукомни очи се наблюдава негативен наклон на 

прогресия в диапазон от -0.01 до -3.08, със средна стойност -0.78± 0.75 

dB/год.. Разпределението на скоростта на прогресия е онагледено на Фиг. 

4. 

 

 

Фиг. 4.  Разпределение на RoP в проследените очи с ексфолиативна 

глаукома 

В началото на проследяването MD е -13.54±10.19 dB. Хистограмата на 

следващата фигура показва разпределението на първоначално 

установеното MD в изследваните ексфолиативни очи. При старта на 

проследяването в начален стадий на ЕОЪГ (MD < -6 dB) са 21 очи, в 
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еволутивен (MD от -6 dB до -12 dB) – 9 очи и в прогресивен (MD > -12 dB) 

– 30 очи.   

 

 

Фиг. 5. Разпределение на първоначално установеното MD в изследваната 

група очи с ексфолиативн глаукома. 

В началото на проучването 35 очи (58.3%) са показали MD по-малко от -15 

dB, а 25 очи (41.7%) са имали MD>-15 dB. Счита се, че при MD, 

надвишаващо 15 dB, засегнатото око  навлиза в „зоната на опасност“ и е 

със значимо намалена зрителна функция.  

Не се установява корелация между темпа на прогресия и първоначалното 

MD (R=0.06, P=0.65), т.е. няма взаимовръзка между стадия на заболяването 

и темпа на прогресирането му.  

Дори при много напреднал стадий на заболяването, когато  MD е между -

28 dB и -32 dB, прогресия не се наблюдава.  

Не съществува корелация между темпа на прогресия и възрастта: R=-0.23, 

P=0.16. 
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При нашето проучване установяваме, че 14 очи (30.4% от очите с 

негативен наклон) са с бавна прогресия (RoP < - 0.3 dB/год.). Умерена 

прогресия (RoP > - 0.3 dB/год. и < 1 dB/год.) се наблюдава в 19 очи 

(41.3%). Бърза прогресия (RoP > 1 dB/год.) е открита при 13 (28.3%) от 

засегнатите прогресиращи очи. Само при 2 очи (3.3% от цялата група) е 

установена скорост на прогресия по-голяма от  -2.5 dB/год. 

 

Сравнение на резултатите по отношение на темп на прогресия при очи 

с ПОЪГ и с ЕОЪГ 

В 80 (66%) от 120 лекувани очи с ОЪГ се наблюдава в различна степен 

прогресия. Табл. 4. представя широкия диапазон на темпа на прогресия 

при ОЪГ. 

Табл. 4. Диапазон на темпа на прогресия при лекувани очи с ОЪГ. 

Темп на 

прогресия 

RoP < - 0.3 

dB/год. 

RoP > - 0.3 < 1.0 

dB/год. 

RoP ≥ 1.0 

dB/год. 

Брой очи с 

прогресия 

Очи с ПОЪГ 13 13 8 34 (57%) 

Очи с ЕОЪГ 14 19 13 46 (77%) 

Oчи с ПОЪГ и с 

ЕОЪГ (n=120) 

27 32 21 80 (66%) 

 

Сравнителните проучвания между двете групи проследени очи (с ПОЪГ и 

ЕОЪГ) показват, че съществуват разлики по отноношение на възрастта 

(P<0.001) и по отношение на темпа на прогресия (P= 0.038). Между двете 

групи съществува разлика и по отношение на базовото MD, която е на 

прага на статистическата значимост (P=0.058). Табл. 5. показва 

резултатите от  статистическия анализ на двете групи. 
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Табл. 5. Сравнителни резултати между двете групи очи. 

 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

RoP  .439 .509 2.10 118 .038 .318 .151 .018 .617 

   2.10 117 .038 .318 .151 .018 .617 

Age  .582 .448 4.17 69 .000 -8.01 1.91 11.84 -4.182 

   4.08 59 .000 -8.01 1.95 11.93 -4.090 

MD  4.28 .041 1.91 118 .058 3.29 1.71 -.112 6.694 

   1.91 114 .058 3.29 1.71 -.113 6.695 

 

Когато се сравняват само очите, показващи негативен наклон на прогресия, 

статистически значима разлика в темпа на прогресия не се отчита. 

Сравняването на относителния дял на очите, при които се установява 

прогресия на заболяването в двете групи, показва, че процентът на 

прогресиращите очи с ЕОЪГ е статистически значимо по-висок от този на 

прогресиращите очи с ПОЪГ (Р=0.017, Kendall's tau-b; Р=0.016, Pearson 

Chi-Square). 
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Резултати по Задача 3 
 

ОСТ параметри в препериметрична откритоъгълна глаукома 

 

 

ОСТ изследването включва 140 очи на 75 пациенти (21 мъже и 54 жени) 

разпределени в две групи. Демографските и клинични характеристики на 

двете изследвани групи са представени в Табл. 6. 

 

Табл. 6. Демографски  и клинични характеристики (mean±SD) на двете 

изследвани групи. 

Параметри Препериметрична 

глаукома 

Контроли 

Брой участници 45 30 

Възраст (години) 58.5±9.1 58.4±9.7 

Съотношение мъже/жени 12/33 9/21 

Брой изследвани очи 80 60 

Зрително поле Нормално Нормално 

MD (Mean Deviation) -0.23±1.01 -0.19±1.8 

PSD (Pattern Standard Deviation) 1.71±0.17 0.97±0.54 

 

И в двете групи жените са повече от мъжете (70% в първата група и 76.6% 

във втората група). 

При 10 пациенти, които са с доказана откритоъгълна глаукома, е 

анализирано само окото без периметрични промени (брой анализирани 

очи=10 - второто око на тези пациенти е с умерен или напреднал стадий на 

глаукома; по този начин сме сигурни, че се касае за глаукомен процес). 

При 35 глаукомни пациенти са анализирани двете очи (n=70) - очите на 

тези пациенти са показали промени в оптичния диск и повишено 

вътреочно налягане, но не са установени периметрични промени. 
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Анализираните здрави очи (n=60) принадлежат на 30 лица, които по пол и 

възраст са съответни на пациентите с глаукома.  

Включващите критерии за очите с препериметрична глаукома са 

офталмоскопично установена загуба на невроретиналния ръб (дифузна или 

локализирана), C/D>0.6 и достоверно и възпроизводимо нормално 

зрително поле, с MD по-малко от 2 dB. Здравите лица нямат увреждане на 

ДЗН, показват нормални тестове за зрително поле с нормален среден 

дефект (т.е. MD< 2 dB) и вътреочно налягане постоянно под 21 mm Hg. 

Изследваните очи в двете групи имат коригирана зрителна острота, по-

висока от 0.5, сферична рефракция, по-малка от ±5.0 D, цилиндрична 

корекция, по-малка от ±3.0 D и открит ъгъл при гониоскопия. Лица с 

ретинни заболявания, увеит, неглаукомна оптична невропатия са 

изключени от изследването. 

Средната дебелина на GCC (GCC Ave), средната дебелина на горната част 

на GCC (GCC Sup) и средната дебелина на долните GCC (Inf GCC), FLV и 

GVL и в двете групи са представени на следващата таблица. 

Табл . 7.  Параметри на GCC (mean±SD) в препериметрични и здрави очи. 

Дебелина на GCC 

(µm) 

Препериметрична 

глаукома 

Здрави очи 

GCC Ave 89.58±9.02 97.82±5.06 

GCC Sup 89.22±10.33 97.31±5.92 

GCC Inf 89.78±8.76 98.34±5.38 

FLV 2.55±3.71 0.49±0.68 

GLV 9.93±7.03 3.40±2.55 
 

Параметрите на GCC се различават значимо между двете групи очи (P 

<0.001) – установява се намалена дебелина на GCC  в препериметричните 

очи. Във всяка изследвана група няма статистически значима разлика 

между GCC измерванията.  



26 
 

Табл. 8. RNFL параметри (mean±SD) по програма ONH в очи с 

препериметрична глаукома и здрави очи. 

RNFL дебелина (µm) Препериметрична 

глаукома 

Здрави очи 

RNFL1 Ave 101.03±11.67 110.57±7.88 

RNFL1 Sup 101.92±12.86 111.48±9.78 

RNFL1 Inf 100.24±12.70 109.45±9.68 

 

Горната таблица показва дебелината на перипапилярната RNFL в очите с 

препериметрична глаукома и здравите очи, установени чрез програма ONH 

и представени като RNFL1 Ave (цялата дебелина на обиколката), RNFL1 

Sup (дебелина на горната половина) RNFL1 Inf (дебелина на долната 

половина). 

Наблюдаваме статистически значима разлика между изследваните групи (P 

<0.001) за параметрите RNFL1 Ave, RNFL1 Sup и RNFL1 Inf. 

Анализирани са и темпоралните сектори (по отношение дебелината на 

перипапиларния RNFL), като е използвана програма ONH. Средните 

стойности и сравнението на темпоралните сектори на RNFL и в двете 

групи са показани в следващата таблица. 

Табл. 9. Средни стойности (mean±SD) и сравнение на времевите сектори 

на RNFL в препериметрични и здрави очи. 

RNFL 

дебелина (µm) 

Препериметрична 

глаукома 

Здрави очи P стойности 

 

ST2 127.99±20.4 141.83±21.77 <0.001 

TU2   88.06±15.60 100.71±13.39 <0.001 

TU1 72.39±14.15 76.84±11.55 0.053 

TL1 68.48±14.80 68.45±13.67 0.990 

TL2 82.96±15.29 87.59±14.14 0.075 

IT2 130.05±21.95 139.78±19.85 0.009 
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RNFL секторите ST2, TU2 (горно-темпорални), IT2 (долно-темпорални) са 

значително по-тънки при препериметричните глаукомни очи, отколкото 

при здравите очи. 

Измерванията на перипапиларния слой на ретинните нервни влакна 

посредством сканиращ протокол 3,45 mm са представени на Табл. 10. Те 

включват RNFL2 Overall (цялостна дебелина на RNFL по обиколка, 

отстояваща на 3.45 mm от ръба на диска), RNFL2 Sup (дебелина на RNFL в 

горната половина), RNFL2 Inf (дебелина на RNFL в долната половина), 

както и дебелината на  RNFL2 в четирите квадранта. 

Табл. 10. Средни стойности (mean±SD) и сравнение на RNFL параметрите 

по програма "3.45 mode" в препериметрични и здрави очи. 

RNFL дебелина(µm)  

(3.45mode) 

Препериметрична 

глаукома 

Здрави очи P 

стойности 

 

RNFL2 Overall 99.51±11.72 107.20±7.90 <0.001 

RNFL2 Sup 100.62±14.48 108.12±8.85 0.001 

RNFL2 Inf 98.47±12.52 106.38±9.49 0.001 

RNFL2 temp. quadr. 78.11±12.17 84.20±11.15 0.004 

RNFL2 super. quadr. 120.36±21.78 130.96±13.76 0.002 

RNFL2 nasal quadr. 72.93±13.71 76.48±9.29 0.102 

RNFL2 infer. quadr. 125.57±19.64 135.70±14.12 0.002 
 

Съществува статистически значима разлика между групите за всички 

анализирани параметри с програма 3.45, с изключение на дебелината на 

RNFL на назалния квадрант (P = 0.10).  

За изследваните параметри на ОСТ бяха генерирани и изчислени чрез ROC 

анализ т. нар. Areas under the curves (AUC) - области под кривите - Табл. 

11. 
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Табл. 11. AUC и доверителен интервал за изследвани параметри на ОСТ. 

OCT параметър AUC 95% интервал на 

доверитeлност 

Долна граница 

95% интервал на 

доверителност 

Горна граница 

GCC Ave 0.809 0.738 0.879 

GCC Sup 0.776 0.698 0.854 

GCC Inf 0.794 0.721 0.867 

FLV 0.732 0.646 0.817 

GLV 0.818 0.749 0.888 

RNFL1 Ave 0.747 0.666 0.828 

RNFL1 Sup 0.724 0.639 0.810 

RNFL1 Inf 0.717 0.632 0.803 

RNFL2 Overall 0.700 0.614 0.785 

RNFL2 Sup 0.681 0.593 0.770 

RNFL2 Inf 0.685 0.593 0.770 

RNFL2 tempоral quadr. 0.640 0.544 0.735 

RNFL2 superior quadr. 0.666 0.573 0.759 

RNFL2 nasal quadrant 0.586 0.488 0.684 

RNFL2 inferior quadr. 0.647 0.553 0.742 
 

GLV, GCC Ave, GCC inf и GCC Sup показват най-добрите AUC. Фиг. 6. 

представя ROC кривата за GCC Ave, GCC Sup и GCC inf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. ROC криви на параметрите GCC Ave, GCC Sup и GCC inf. 
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Що се отнася до RNFL, AUCs, получени по програма ONH, са по-добри от 

тези, получени по програма 3.45. Затова програма ONH може да се счита за 

по-надеждна по отношение на разграничаване препериметричните от 

нормалните очи в сравнение с програма 3.45. 

Фиг. 7. показва ROC кривите и AUC на RNFL измервания по програма 

ONH.  

 

 

 

 

 

 

Фиг. 7. ROC криви и AUC на параметрите на RNFL, получени по „ ONH”. 

Фиг. 8. представя ROC кривите и AUC на RNFL измерванията по програма 

3.45. С изключение на назалния квадрант, всички RNFL измервания (по 

квадранти) показават AUCs  между 0.640 и 0.666. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. ROC криви на RNFL параметрите, получени по "3.45 mode" 
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Анализът на измерените темпорални сектори на RNFL показва, че с 

изключение на TL1, всички те имат добри AUC (особено горно-

темпоралните сектори ST2 и TU2) и могат да разграничат 

препериметричните глаукомни очи от здравите. Табл. 12. представя зоните 

под ROC кривите на анализираните темпорални сектори. 

Табл. 12. Площи под кривите (AUC) при обработените темпорални 

сектори. 

Area Under the Curve 

Показатели Area 

ST2 0.668 

TU2 0.732 

TU1 0.590 

TL1 0.502 

TL2 0.608 

         IT2   0.627 

 

ОСТ промени на базата на експертната система, заложена в RTVue, се 

установиха в 29 очи (36.3%) с препериметрична глаукома. В останалите 51 

очи (63.7%) отклонения от нормата не се наблюдаваха. От 29-те очи с 

патологични отклонения - 25 показаха промени само в GCC. Най-често 

наблюдаваната промяна в GCC параметрите беше в GLV – тя се установи в 

10 очи. Патологичните изтънявания в RNFL в групата с препериметрична 

глаукома се оказаха редки – едновременно промени в RNFL и GCC се 

установиха в 3 очи, а промения единствени в RNFL – само в едно око с 

препериметрична глаукома. 
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Резултати по Задача 4 

 
Диагностична точност на макулните и перипапиларни ОСТ 

показатели при ранен стадий на откритоъгълна глаукома 

 

Обект на изследване са 50 очи в ранен стадий на откритоъгълна глаукома 

(ОЪГ),  сравнени с 50 здрави очи.   

Демографските и клинични характеристики на двете изследвани групи са 

представени в Табл. 13. 

Табл. 13. Демографски и клинични характеристики (mean±SD) на двете 

изследвани групи. 

Параметри Глаукома в ранен 

стадий 

Контроли 

Брой участници 33 25 

Възраст (години) 63.0±10.2 61.0±9.0 

Съотношение мъже/жени 6/27 6/19 

Брой изследвани очи 50 50 

Зрително поле С ранен дефект Нормално 

MD (Mean Deviation) -1.98±1.92 -0.20±1.8 

PSD (Pattern Standard Deviation) 3.14±1.79 1.1±0.49 

 

При 16 глаукомни пациенти в ранен стадий е анализирано само едното (по-

доброто) око - другото е с напреднала глаукома. При тези глаукомно болни 

сме сигурни, че дори при незначителни промени в периметъра на 

анализираното око, се касае за глаукомен процес.  При 17 пациенти са 

анализирани и двете очи - те имат промени в диска на зрителния нерв, 

повишено вътреочно налягане, както и периметрични промени с MD≤ 6dB. 
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Анализираните здрави  очи (n=50), принадлежат на 25 лица, които по пол и 

възраст съответстват на глаукомните пациенти. И в двете групи 

преобладават жените.  

Компютърните периметри и ОСТ изследванията са извършени в рамките 

на 6 месеца. Анализирани са ОСТ измерванията на перипапиларния 

неврофибрилерен слой - pRNFL (по два протокола – ONH mode и 3.45 

mode) и на ганглийно-клетъчния комплекс – GCC. За отдиференциране на 

глаукомните очи от здравите въз основа на ОСТ, са използвани ROC 

кривите. Площите под ROC кривите (AUCs) са изчислени за всеки 

изследван от RTVue параметър. Калкулирана е и чувствителността при 

фиксирана  специфичност от 80% за всеки анализиран параметър. 

Средните стойности на pRNFL при глаукомни и здрави очи по протокол 

ОNH, представени като RNFL1 Ave (дебелина на цялата циркумференция), 

RNFL1 Sup (дебелина в горната половина), RNFL1 Inf (дебелина в долната 

половина) са представани на следващата таблица. 

Табл .14. Средни стойности (mean±SD) на дебелината на pRNFL при очи с 

ранна глаукома и здрави очи по програма ONH. 

Дебелина на RNFL (µm) Очи с ранна ОЪГ Нормални очи 

RNFL1 Ave 91.83±15.92 110.33±7.30 

RNFL1 Sup 93.26±16.08 111.40±9.61 

RNFL1 Inf 90.79±17.53 109.25±8.88 

 

На следващата таблица са представени средните стойности на дебелината 

на pRNFL при глаукомни и здрави очи по протокол RNFL 3.45, 

представени като RNFL2 Overall (цяла циркумференция), RNFL2 Sup 

(горна половина), RNFL2 Inf (долна половина), RNFL2 temp quadrant 
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(темпорален квадрант), RNFL2 superior quadrant (горен квадрант), RNFL2 

nasal quadrant (назален квадрант), RNFL2 inferior quadrant (долен квадрант). 

Табл .15. Средни стойности (mean±SD) на дебелината на pRNFL при очи с 

ранна глаукома и здрави очи по протокол “3.45 mode”. 

Дебелина на RNFL (µm) Очи с ранна ОЪГ Нормални очи 

RNFL2 Overall 89.51±14.03 106.38±7.36 

RNFL2 Sup 91.00±15.61 107.74±8.70 

RNFL2 Inf 88.12±15.90 105.16±8.64 

RNFL2 tempоral quadrant 71.00±14.97 84.28±11.36 

RNFL2 superior quadrant 109.18±20.75 129.64±13.88 

RNFL2 nasal quadrant 67.45±15.09 76.24±9.49 

RNFL2 inferior quadrant 110.12±22.19 135.40±13.21 

 

Табл. 16. демонстрира получените от модул GCC показатели при 

глаукомни и здрави очи. 

Табл. 16. Средни стойности (mean±SD) на дебелината на GCC при очи с 

ранна глаукома и здрави очи  

Дебелина на GCC (µm) Очи с ранна ОЪГ Нормални очи 

GCC Ave 82.91±9.23 97.58±4.94 

GCC Sup 83.12±8.93 97.05±5.75 

GCC Inf 81.62±10.97 98.13±5.45 

FLV 4.20±4.64 0.48±0.64 

GLV 15.76±8.83 3.99±2.79 
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АUCs за GCC параметрите са съответно: за GCC Ave 0.92, за GCC superior 

0.90, за GCC inferior 0.92. Фиг. 9. показва ROC кривите на най-добрите 

показатели, които разграничават болните и нормалните очи – в нашето 

проучване това са измерванията на GCC.  

 

Фиг. 9. ROC кривите на най-добрите GCC показатели, които 

разграничават очите с ранна глаукома от нормалните очи. 

АUCs за RNFL параметрите (използван модул RNFL 3.45) варират от 0.83 

за долния квадрант до 0.73 за назалния квадрант. Фиг. 10. представя ROC 

кривите на измерванията на RNFL2 (RNFL2 Overall, RNFL2 Sup, RNFL2 

Inf, RNFL2 temp quadrant, RNFL2 superior quadrant, RNFL2 nasal quadrant, 

RNFL2 inferior quadrant.  
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Фиг. 10. ROC криви на измерванията на перипапиларния RNFL с програма 

„3.45 mode”. 

Чувствителността на GCC параметрите при фиксирана специфичност 80% 

има следните стойности: за GCC Ave – 93%, за GCC inferior – 91%, за GCC  

superior – 81%. От всички изследвани рRNFL параметри най-висока 

чувствителност показва RNFL2 Overall – 80%, следвана от долната 

половина на рRNFL (RNFL2 Inf) – 74% и долният квадрант на рRNFL 

(RNFL2 inferior quadrant) – 73%. 
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Резултати по Задача 5 
 

OCT промени в неврофибрилерния слой и ганглийно-клетъчния 

комплекс при различни стадии на откритоъгълна глаукома. 

 

Обект на изследване са 60 очи с доказана откритоъгълна глаукома (ОЪГ),  

разделени в 2 групи:  I група - очи с начална глаукома, при глобален 

индекс Mean deviation (MD) по-малък от -6 dB, и II група - очи с 

напреднала глаукома, при MD над -6 dB. OCT промените в 

неврофибрилерния слой и ганглийно-клетъчния комплекс, установени при 

тях, са сравнени с 60 здрави очи.   

Оформянето на групите очи с ОЪГ е осъществено въз основа на 

резултатите от стандартната автоматизирана периметрия (САП), 

извършена с Нumphrey analyzer (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA) - програма 

30-2. Демографските и клинични характеристики на изследваните групи са 

представени в Табл. 17. 

Табл. 17. Демографски  и клинични характеристики (mean±SD) на 

изследваните групи. 

Параметри Ранна глаукома Напреднала 

глаукома 

Здрави лица 

Брой участници 20 14 30 

Възраст (години) 

(min – max) 

65.4±10.2  

(40-81 год.) 

60.9±10.2  

(45-84 год.) 

59.9±8.9  

(40-79 год.) 

Брой очи 33 27 60 

Зрително поле MD < -6 dB MD > -6 dB MD < -2dB 

MD -1.73±1.71 -12.84±6.47 -0.17±0.98 

PSD 3.34±1.99 9.34±3.45 0.7±0.9 
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В оформените три групи: очи с ОЪГ в ранен стадий,  очи с ОЪГ в 

напреднал стадий и контролна група здрави очи в рамките на 6 месеца от 

периметрията e направена SD-OCT. Анализирани са ОСТ измерванията на 

перипапиларния неврофибрилерен слой – RNFL (по 2 програми – ОNH 

mode и 3.45 mode) и ганглийно-клетъчен комплекс – GCC. Няма разлика по 

отношение на възрастта на изследваните пациенти в 3-те групи (P=0.141).  

Табл. 18. представя дебелината на GCC, Focal loss volume (FLV) и Global 

loss volume (GLV) в очи с ранна глаукома, в очи с напреднала глаукома и в 

нормални очи.  

Табл. 18. Средни стойности на GCC (mean±SD) в 3-те изследвани групи. 

Дебелина на 

GCC (µm) 

Очи с ранна 

ОЪГ 

С напреднала 

ОЪГ 

Нормални 

очи 

GCC Ave 80.97±9.39 74.98±16.81 96.68±5.26 

GCC Sup 81.48±8.60 79.43±20.37 96.26±5.80 

GCC Inf 79.17±11.69 74.76±15.97 97.13±5.84 

FLV 4.60±4.19 7.92±4.66 0.48±0.64 

GLV 17.36±9.08 25.04±12.90 3.99±2.79 

 

Средната стойност на GCC (GCC average) е най-голяма при нормални очи, 

следвана от тази при  глаукомни очи в ранен стадий и глаукомни очи в 

напреднал стадий (96.7±5.3µ  с/у  81.0±9.45.3µ с/у  75.0±16.8µ). Същото се 

отнася и за дебелината на GCC в горна половина и дебелината на GCC в 

долна половина – показателите са най-високи при нормални очи, следвани 

от очи с ранна глаукома и от очи с напреднала глаукома. Параметрите FLV 

и GLV се различават значимо между трите групи очи.  
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Табл. 19. представя дебелината на RNFL1 в очи с ранна глаукома, в очи с 

напреднала глаукома и в нормални очи. 

Табл. 19. Средни стойности на RNFL1 (mean±SD) в трите изследвани 

групи. 

Дебелина на 

RNFL (µm) 

Очи с 

ранна ОЪГ  

С напреднала 

ОЪГ  

Нормални 

очи 

RNFL1 Ave 86.03±12.05 76.38±13.98 108.79±8.304 

RNFL1 Sup 88.09±13.36 77.41±13.57 109.74±10.31 

RNFL1 Inf 84.60±13.59 75.35±17.75 107.82±9.36 

 

Следващата таблица представя дебелината на RNFL2 в очи от същите 

групи. 

Табл. 20. Средни стойности на RNFL2 (mean±SD) в трите изследвани 

групи. 

Дебелина на 

RNFL (µm) 

Очи с ранна 

ОЪГ 

С напреднала 

ОЪГ  

Нормални 

очи  

RNFL2 Overall 85.47±12.46 70.59±13.29 105.47±7.41 

RNFL2 Sup 87.94±14.19 71.85±14.30 106.28±9.39 

RNFL2 Inf 83.50±15.15 69.70±14.65 104.78±8.50 

 

В трите групи очи, изследвани с програма ONH и с програма 3.45 mode, 

дебелината в горната половина на перипапиларния неврофибрилерен слой 

е по-голяма от тази в долната (т.е. RNFL1 superior e по-дебел от RNFL1 

inferior, както и RNFL 2 superior > RNFL2 inferior). Използвайки Bonferroni 
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post hos range tests и pairwise multiple comparisons ние сме обработили 

получената ОСТ информация. Тези статистически анализи позволяват за 

даден ОСТ показател да се сравняват по двойки изследваните групи очи. 

Табл. 21. представя сравнението на изследваните групи очи по двойки по 

отношение на GCC показателите. 

Табл. 21. Bonferroni post hoс range tests и pairwise multiple comparisons, 

показващи разликата между средните стойности на изследвания GCC 

показател за всяка двойка очи. 

 

Показатели Двойки групи Значимост (P) 

GCC Ave ранна /напреднала 

ранна/нормални 

напреднала/нормални 

0.088 

0.000 

0.000 

GCC Sup ранна/напреднала 

ранна/нормални 

напреднала/нормални 

1.000 

0.000 

0.000 

GCC Inf ранна/напреднала 

ранна/нормални 

напреднала/нормални 

0.335 

0.000 

0.000 

FLV ранна/напреднала 

ранна/нормални 

напреднала/нормални 

0.000 

0.000 

0.000 

GLV ранна/напреднала 

ранна/нормални 

напреднала/нормални 

0.001 

0.000 

0.000 

 

Статистическият анализ показва, че по отношение дебелината на 

вътрешната макула (показатели GCC ave, GCC sup, GCC inf) не се 

установява статистически значима разлика между очи с ранна и с 

напреднала глаукома. Единствените показатели, по които има различие 

между очи с ранна и очи с напреднала глаукома са FLV и GLV (Р<0.001). 
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Табл. 22.  представя сравнението на изследваните групи очи по двойки по 

отношение на  RNFL показателите. 

Табл. 22. Bonferroni post hoc range tests и pairwise multiple comparisons, 

които показват разликата между средните стойности на всеки изследван 

RNFL показател за всяка двойка. 

Показатели Двойки групи Значимост (P) 

RNFL 1 Ave 

(ONH) 

ранна / напреднала 

ранна / нормални 

напреднала / нормални 

0.002 

0.000 

0.000 

RNFL 1 Sup ранна / напреднала 

ранна / нормални 

напреднала / нормални 

0.003 

0.000 

0.000 

RNFL 1 Inf ранна / напреднала 

ранна / нормални 

напреднала / нормални 

0.020 

0.000 

0.000 

RNFL 2 Sup 

(3.45) 

ранна / напреднала 

ранна / нормални 

напреднала / нормални 

0.000 

0.000 

0.000 

RNFL  2 Inf 

(3.45) 

ранна / напреднала 

ранна / нормални 

напреднала / нормални 

0.000 

0.000 

0.000 
 

Наблюдава се статистически значима разлика разлика във всички двойки. 

За разлика от GCC измерванията, дебелините на перипапиларния 

неврофибрилерен слой при ранна и напреднала глаукома, измерени и по 

двата модула,  се различават статистически значимо  (P<0.001). 
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Резултати по Задача 6 
 

Взаимовръзка между промените в зрителното поле и ОСТ 

измерванията при напреднала откритоъгълна глаукома. 

За изясняване на взаимовръзката между периметричните промени и ОСТ 

промените при напреднала ОЪГ в изследването са включени 31 очи с 

напреднала ОЪГ на 25 пациенти със средна възраст 63.1±10.9 год. 

Средната стойност на MD на глаукомните очи е -12.33±6.18 dB, а PSD 

9.17±3.41 dB. В рамките на 6 месеца на същите очи e извършена SD-OCT. 

Подложени на анализ са дебелината на перипапиларния RNFL по два 

протокола (ONH mode и 3.45 mode), дебелината на GCC и изведените от 

нея pattern-based показатели, както и най-важните ОСТ параметри, 

отразяващи състоянието на диска на зрителния нерв. Табл. 23. показва 

средните стойности на GCC и на pRNFL в горна и долна половина на 

скенираните зони. 

Табл. 23. Средни стойности (mean±SD) в горна и долна половини на GCC 

и pRNFL. 

OCT показатели Измерена дебелина (µm)  

GCC Sup 80.20±21.95 

GCC Inf 76.75±17.84 

RNFL1 Sup 78.34±17.64 

RNFL1 Inf 77.63±17.64 

RNFL2 Sup 73.87±14.60 

RNFL2 Inf 72.29±15.55 
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Прави впечатление, че GCC inf < GCC sup, RNFL1 inf < RNFL1 sup,  

RNFL2 inf < RNFL2 sup, без да се установява статистическа значимост, т.е. 

в изследваната група очи и по 3-те програми долните половини на GCC, 

RNFL1, RNFL2 са по-тънки в сравнение с горните. От друга страна  

измерванията на перипапиларния RNFL по програма RNFL 3.45 показват 

по-ниски стойности, отколкото по програма ONH и тази разлика е 

статистически значима (P=0.009). 

Kорелационните зависимости със статистическа значимост (Pearson 

correlation), наблюдавани между MD и ОСТ параметрите са средни по сила 

– табл. 24. 

Табл. 24. Корелационни зависимости със статистическа значимост между 

периметричния показател MD и някои ОСТ параметри. 

Периметричен  

показател 

ОСТ показател Корелационен 

коефициент 

MD GCC Ave R=0.453, P=0.015 

MD GLV R=-0.539, P=0.003 

MD RNFL2 R=0.363, P=0.045 

MD RNFL2 Sup R=0.480, P=0.006 

MD RNFL2 темп. 

квадрант 

R=0.412, P=0.021 

MD RNFL2 горен 

квадрант 

R=0.439, P=0.014 

 

По отношение на периметричния показател PSD, статистически значима 

корелация има само между PSD с горната половина на RNFL2 (по 

протокол RNFL 3.45). 
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Kорелационните зависимости със статистическа значимост между MD и  

параметрите на диска на зрителния нерв също са средни по сила. Те са 

показани на следващата таблица. 

Табл. 25. Корелационни зависимости между периметричния показател MD 

и ОСТ параметрите на диска на зрителния нерв. 

Периметричен  

показател 

ОСТ показатели Корелационен 

коефициент 

MD Cup Area R=-0.419, P=0.024 

MD Rim Area R=0.421, P=0.023 

MD Rim Volume R=0.387, P=0.038 

MD Cup Disc Area Ratio R=-0.447, P=0.015 

MD Cup Disc Vert. Ratio R=0.442, P=0.016 

 

В нашата работа ние търсихме регресионни модели, които да покажат със 

най-висока статистическа достоверност взаимовръзката между  

функционалните промени (МD) и структурните промени (ОСТ параметри).  

Асоциацията между МD и GCC Ave  показва нелинейна регресия, както 

кубична (R
2 

= 0.417,  P=0.004), така и  квадратична (R
2
 = 0.358, P=0.004) – 

(Фиг. 11.) 
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Фиг. 11. Нелинейни модели на регресия за взаимовръзката МD и GCC Ave. 

 

Нелинеен модел (кубична регресия) съответства на зависимостта между 

MD и хемисферите на GCC (горна половина: R
2
 = 0.374, P=0.05, долна 

половина R
2
 = 0.270, P=0.034). 

Най-добрата взаимовръзката, която установихме, е между МD и GLV и тя 

е нелинейна: квадратична: R
2
 = 0.368, P=0.003; кубична: R

2
 = 0.383, 

P=0.008 (Фиг. 12.). 
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Фиг. 12. Нелинеен модел на регресия за взаимовръзката МD и GLV. 

Най-добрият регресионен модел за връзката MD и RNFL 2 Sup е 

квадратичния: R
2
 = 0.260, P=0.015. 

Нелинеен модел (квадратична и кубична регресия) съответства на 

зависимостта между  MD и Cup Disc Area Ratio: квадратичен  R
2
 = 0.301, 

P=0.010; кубичeн R
2
 = 0.318, P=0.021. 

Нелинейна регресия се наблюдава при MD и Cup Disc Vertical Ratio 

(квадратична R
2
 = 0.292, P=0.011). 

Нелинейна регресия се наблюдава при асоциацията MD/Rim Area: 

квадратична R
2
 = 0.228, P=0.035. 

Регресионният модел за взаимовръзката MD/Cup Area, с най-висока 

статистическа значимост, е линеарен: R
2
 = 0.175, P=0.024  

Линейна регресия се установява при връзката MD/RNFL 2 (по протокол 

RNFL 3.45): R
2
 = 0.131, P=0.045. 
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Глава V 

Обсъждане 

При първична откритоъгълна глаукома наблюдаваме широка гама от 

темпове на прогресия – от липса на прогресия до - 2.33 dB/ год. За период 

от близо 8 години с различен темп прогресират приблизително 57% от 

лекуваните очи с ПОЪГ. Това наблюдение съответства на резултатите от 

проучването Еarly Manifest Glaucoma Trial (Leske MC, 2007), но 

съществуват проучвания (De Moraes, 2011; Chauhan BC, 2008), които 

доказват много по-нисък процент на прогресиращите очи, лекувани за 

ПОЪГ. Средната стойност на темпа на прогресия с негативен наклон за 

ПОЪГ е -0.64±0.54 dB/год. Тази стойност попада в диапазона (-0.6 dB/год. - 

-0.8 dB/год.), установен и от други автори (Heijl A, 2008). Chauhan и съавт. 

(2010), както и  De Moraes и съавт. (2011), наблюдават по-нисък  темп на 

прогресия при проследените глаукомно болни: съответно -0.35 dB/год. и -

0.45 dB/год.. Липса на прогресия се наблюдава общо при 64.6% от 

случаите с ПОЪГ. Възможното обяснение за този висок процент 

непрогресиращи пациенти с ПОЪГ е, че се диспансеризират и лекуват с 

антиглаукомна терапия пациенти, които нямат глаукома.  

Групата проследени пациенти с ЕОЪГ са със статистически значимо по-

висока възраст от тези с ПОЪГ (67.2±7.2 срещу 59.2±8.9 год.), което е в 

съответствие с факта, че ЕОЪГ засяга лица в по-напреднала възраст в 

сравнение с ПОЪГ (Hollo G, 2012). Процентът на прогресиращите очи с 

ЕОЪГ е статистически значимо по-голям от този при ПОЪГ (76.7% срещу 

56.7%). Темпът на прогресия (RoP) при лекувани очи с ексфолиативна 

глаукома е с по-широк диапазон, отколкото при ПОЪГ и показва по-дълга 

„опашка“ на бърз темп, надхвърлящ -2.5 dB/год.. В началото на 

проследяването с глобален периметричен индекс MD, по-голям от -6 dB 
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(определящ стадия на глаукома като еволутивен/прогресивен), са 65% от 

ексфолиативните очи. Това подтвърждава нашите наблюдения, че 

ексфолиативната глаукома се открива  по-късно, в напреднал стадий на 

заболяването.  

При повече от половината проследени очи с ОЪГ (56%) или няма 

прогресия, или темпът на прогресия е бавен. Що се касае за проследените 

пациенти с ОЪГ, при 76% от тях се наблюдава прогресия на заболяването в 

едното или двете очи. Темпът на прогресия както при пациентите с ПОЪГ, 

така и при пациенти с ЕОЪГ е независим от базовото MD, т.е. от стадия на 

заболяването. В крайните стадии на глаукома се наблюдава много бавна, 

дори липсваща прогресия. Напредването на периметричните промени, след 

настъпването на много тежки загуби в зрителното поле, не може да се 

установи. Причината е в компютърния алгоритъм, заложен в САП. 

Допълнително  потъване на зрителния хълм  става невъзможно, поради 

което прогресия не може да се отчете. 

При препериметрична глаукома установяваме, че трите слоя на 

вътрешната макула (ганглийно-клетъчен комплекс  - GCC), са значително 

по-тънки в сравнение с нормални очи. Нашите резултати показват, че 

трите параметъра с най-голяма диагностична стойност са GLV, GCC Ave и 

GCC Inf, което се потвърждава и от други автори (Kim NR, 2010; Sehi M, 

2013; Na JH, 2013; Jeoung JW, 2013; Nouri-Mahdavi K, 2013; Bhagat PR,  

2014). Дебелината на перипапиларния RNFL в горно-темпоралните и 

долно-темпоралните сектори (ONH mode) при препериметрична глаукома 

е значимо по-малка в сравнение със здравите очи. Това съответства на 

наблюденията на A. Ophir (2010), R. Lisboa (2012) и др.. Нашите резултати 

показват, че дебелината на RNFL (средна цялостна, в горна половина и в 

долна половина) се различава значимо между очите с препериметрична 

глаукома и здрави очи.  
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Ние считаме, че двата скениращи протокола  (GCC и ONH) приложени 

заедно, са по-доброто решение за отдиференциране на очите с 

препериметрична глаукома, независимо че GCC параметрите показват по-

добри AUCs от перипапиларните измервания. Не един, а няколко 

диагностични параметри трябва да се вземат под внимание за клинична 

диагноза препериметрична глаукома. 

При ранна глаукома дебелините на перипапиларната ретина и на 

вътрешната макула показват по-ниски стойности, отколкото нормални очи. 

Измерванията на вътрешните слоеве на макулата (т.е. GCC параметрите), 

при ранен стадий на глаукома се оказват съпоставими и дори по-добри от 

измерванията на pRNFL, което съответства на резултатите на други автори 

(Rao HL, 2012; Seong M, 2010; Kim NR, 2010). При ранна глаукома 

установяваме, че измерването на средната дебелина на GCC превъзхожда 

като диагностична възможност измерването на средната дебелина на RNFL 

(AUC=0.92 срещу AUC=0.80, без разликата да е статистически значима). 

Най-често засегнати при ранна ОЪГ са долната половина на GCC, долната 

половина на рRNFL и долният квадрант на pRNFL (подтвърдено и от Kim 

NR и съавт. 2010). Това обяснява наблюденията за по-честата поява на  

ранни дефекти в горната половина на зрителното поле (Koseki N, 1995).  

Съществуват статистически значими разлики между ОСТ параметрите при 

глаукома (в ранен и напреднал стадии) от една страна и ОСТ параметрите 

на нормални очи. Няма статистически значима разлика между GCC 

параметрите при ранна и напреднала глаукома, докато ОСТ параметрите 

на перипапиларния RNFL се различават статистически значимо в ранен  и 

в напреднал стадий на глаукома. Изтъняванията в GCC не бележат 

значими промени с напредването на заболяването, а изтъняванията на 

перипапиларния неврофибрилерен слой продължават да се задълбочават в 

хода на ОЪГ. Така с прогресията на глаукомата ние наблюдаваме различия 

в диагностичните възможности на GCC и RNFL параметрите.  
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Корелационните зависимости, които се наблюдават между MD и ОСТ 

параметрите са средни по сила. В хода на глаукомното заболяване се 

наблюдава несъответствие между периметричните загуби  и измененията в 

ОСТ параметрите, което се подтвърждава и от други автори (Kass MA, 

2002; Harwerth RS, 2007; Miglior S, 2005).  

За изследване на взаимовръзката между периметрични и ОСТ промени ние 

приложихме регресионен анализ (Hood DC, 2007; El Beltagi TA, 2003; 

Harwerth RS, 2007, 2008; Leung CK, 2005; Bowd C, 2006). Дебелината на 

перипапиларния RNFL и дебелината на GCC имат сходна, но не идентична 

структурно-функционална връзка със сензитивността на зрителното поле. 

Нелинейните регресионни модели от втори и трети порядък се очертават 

като модели на взаимовръзка между периметрични и ОСТ промени. Това 

се подтвърждава и от други автори (Kim NR, 2010;  Leung CK, 2007; 

Schlottmann PG,  2004). 

Въпреки че нелинейните модели най-добре описват динамиката на нашите 

данни, структурните параметри не могат в пълен обем да отразят 

вариациите във функционалните загуби при напредване на глаукомата. 
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Глава VI 

Изводи 

1. Темпът на прогресия при лекувани пациенти с откритоъгълна 

глаукома (първична и ексфолиативна) варира в широк диапазон. При 

2/3 от лекуваните очи с ОЪГ се наблюдава прогресия.  

2. Относителият дял на очите с ексфолиативна глаукома, които 

прогресират е статистически значимо по-голям в сравнение с очите с 

ПОЪГ. 

3. Темпът на прогресия при ОЪГ е независим от възрастта и от стадия 

на заболяването в началото на проследяването, определен от 

периметричния индекс  МD.  

4. Дебелината на перипапиларния RNFL и дебелината на GCC в очи с 

препериметрична глаукома е по-малка в сравнение с нормалните 

очи. За клиничната диагноза на препериметрична глаукома трябва да 

се използват диагностични параметри, получени както от 

измерванията на ганглийно-клетъчния комплекс, така и от тези на 

перипапиларния неврофибрилерен слой. 

5. В ранен стадий на ОЪГ GCC параметрите показват по-висока 

чувствителност, независимо че и макулните, и перипапиларните 

ОСТ показатели имат висока диагностична възможност.  

6. Промените във вътрешната макула (GCC) настъпват в ранните 

стадии на глаукома и не показват съществена динамика при 

напредване на глаукомния процес. Промените в перипапиларния 

неврофибрилерен слой се различават съществено между ранен и 

напреднал стадий на глаукома, т.е. изтъняването на перипапиларния 

RNFL прогресира с напредване на заболяването. 
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7. Установяват се средни по сила корелационни зависимости между 

функционални промени (MD) и структурни промени (OCT 

параметри) при напреднала глаукома.  

8. Взаимовръзката между периметричните и ОСТ промени 

преобладаващо е с нелинеен характер. Това определя нелинеарните 

регресионни модели като по-подходящи при оценка на тази 

зависимост.  

 

Глава VII 

Приноси 

Приноси с познавателен характер: 

1. Направен е задълбочен литературен обзор върху функционалните и 

структурните промени, настъпващи в хода на откритоъгълната 

глаукома  

2. За първи път сред българската популация е изследван темпа на 

прогресия на първична откритоъгълна глаукома и на вторична 

ексфолиативна глаукома.  

 

Приноси с научно-приложен характер: 

1. За първи път в България е проведено проспективно, обсервационно, 

дълговременно проучване върху прогресията на откритоъгълната 

глаукома при лекувани болни.  

2. Направен е сравнителен анализ на темповете, с който протичат 

първичната откритоъгълна и ексфолиативната откритоъгълна 

глаукоми.  
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3. Определен е относителния дял на очите с ПОЪГ и на очите с ЕОЪГ, 

които прогресират, независимо от приложеното лечение. 

4. За пръв път в България е направено систематично изследване на 

дебелината на GCC и на дебелината на перипапиларния RNFL (по 

два количествени протокола) в различни стадии от развитието на 

глаукомния процес посредством спектрал-домейн оптичен 

кохерентен томограф – RTVeu 100. 

5. Доказа се високата  чувствителност на GCC показателите в ранен 

стадий на глаукома. 

6. Посочва се диагностичната тежест на промените в перипапиларния 

неврофибрилерен слой в хода на откритоъгълната глаукома. 

 

Приноси с потвърдителен характер: 

1. Доказва се мястото на RoP (темп на прогресия) в диагностично-

терапевтичното поведение при глаукомно болните. Проследяването 

трябва да се осъществява не само с тонометрия, а чрез периметрични 

и образни методи за съхранение на зрителните функции. 

2.  Получени са доказателства, че относителният дял на лекувани 

глаукомно болни с бавна и липсваща прогресия съставлява 2/3 от 

проследените. 

3. Потвърдени са диагностичните възможности на оптичната 

кохерентна томография в диагностиката и проследяването на 

откритоъгълната глаукома. 

 

 

 

 



53 
 

VIII. Публикации и съобщения, свързани с дисертацията 

 

Публикации 

1. С. Костянева.  Диагностична точност на макулните и 

перипапиларните ОСТ измервания при ранен стадий на 

откритоъгълна глаукома. Глаукоми. 2015, IV, 2, 6-10. 

2. С. Костянева, А. Герджиков, М. Конарева-Костянева, М. Атанасов. 

ОСТ промени в неврофибрилерния слой и ганглийно-клетъчния 

комплекс при различни стадии на откритоъгълна глаукома. 

Български офталмологичен преглед, 2016, LVV, 2, 3-9. 

3. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Relationship 

between visual field changes and optical coherence tomography 

measurements in advanced open angle glaucoma. Folia medica, 2016, 58, 

3, 174-180. 

4. S. Kostianeva-Zhelinska, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. OCT 

parameters in preperimetric open-angle glaucoma. Open Journal 

Ophthalmology, 2018, Vol.8, (2) May,  

 

Съобщения 

У нас 

1. С. Костянева.  Диагностична точност на макулните и 

перипапиларните ОСТ измервания при ранен стадий на 

откритоъгълна глаукома. XIII симпозиум на Националната 

глаукомна асоциация, 20-21 март 2015, София. (I място в Конкурса 

„Млад учен). 

2. С. Костянева, М. Конарева-Костянева, М. Атанасов. Взаимовръзка 

между промените в зрителното поле и ОСТ измерванията при 



54 
 

напреднала откритоъгълна глаукома. ХVIII-а годишна среща на 

Съюза на очните лекари в България. Пловдив/България, 14-17.05. 

2015. 

3. С. Костянева, А. Герджиков, М. Конарева-Костянева, М. Атанасов. 

ОСТ промени в неврофибрилерния слой и ганглийно-клетъчния 

комплекс при различни стадии на откритоъгълна глаукома. 

Юбилейна научна конференция «Наука за здраве», 70 години 

Медицински университет Пловдив, 20-22.05.2015, Пловдив. 

Публикувано резюме: S. Kostianeva, A. Gerdzhikov, M. Konareva-

Kostianeva, M. Atanassov. Optical coherent tomography changes in 

retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex in different stages of 

open-angle glaucoma. Folia medica, 57, Suppl.1, 2015, p.124.  

4. С. Костянева-Желинска, М. Конарева-Костянева, М. Атанасов. 

Темп на прогресия при лекувани болни с първична откритогълна 

глаукома. ХIX-а годишна среща на Съюза на очните лекари в 

България и Черноморското дружество. София /България, Май 2017 г. 

 

В чужбина 

1. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov, A. Gerdzhikov. 

Diagnostic accuracy of macular and peripappilary OCT measurements in 

early stage of open-angle glaucoma. 6-th Congress on Controversies in 

Ophthalmology (COPHy), Sorento, Italy, March 26-29, 2015.  

2. S. Kostianeva, A. Gerdzhikov, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. 

Optical coherent tomography changes in retinal nerve fiber layer and 

ganglion cell complex in different stages of open-angle glaucoma. SOE, 

Vienna, Ausria, June 6-9, 2015. 

3. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Relationship 

between visual field changes and optical coherence tomography 



55 
 

measurements in advanced open angle glaucoma. XXXIII Congress of the 

ESCRS, Barcelona, Sept 5-9 2015. 

4. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Rate of 

progressionin exfoliative glaucoma. XXXIV Congress of the ESCRS, 

Copenhagen, 10-14 Sept 2016. 

5. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. OCT parameters 

in preperimetric open-angle glaucoma. World Glaucoma Congress, 

Helsinki, June 28 - July 1, 2017. 

6. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Rate of 

progression in treated patients with primary open angle glaucoma. XXXV 

Congress of the ESCRS, Lisbon, 07-11 Oct 2017. 

7. S. Kostianeva, M. Konareva-Kostianeva, M. Atanassov. Comparison of 

rate of progression between treated primary open angle glaucoma and 

treated exfoliative open angle glaucoma. XIII Congress of the EGS, 

Florence, 18-22 May 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

IX. Резюме 
 

Цел: Да се оцени темпът на функционална прогресия при 

откритоъгълна  глаукома – първична и ексфолиативна и да се 

направи комплексна оценка на периметричните и установените чрез 

оптична кохерентна томография  структурни промени, в различни 

стадии от развитието й.  

Пациенти и методи: За постигане на посочената цел са извършени 

две наблюдения. В първото наблюдение, чиято цел е определяне 

темпа на прогресия при откритоъгълна глаукома -първична и 

ексфолиативна, са включени 120 очи на 71 пациенти с ОЪГ (на 

възраст от 37 до 77 години), от които 25 са мъже и 46 са жени. Те са 

разпределени в 2 групи: 32 лекувани болни с  ПОЪГ (60 очи),  

проследени 7.9 год.  и 39 лекувани болни с ексфолиативна 

откритоъгълна глаукома (60 очи),  проследени 7.3 год.. Във второто 

наблюдение за комплексна оценка на периметричните и ОСТ 

промени в различни стадии на ОЪГ са включени 161 очи на 103 

глаукомно болни, разпределени в 3 групи: 80 очи с препериметрична 

ОЪГ на 45 пациенти, 50 очи с  ранна ОЪГ на 33 пациенти, 31 очи с 

напреднала ОЪГ на 25 пациенти. ОСТ показателите на глаукомните 

очи са сравнени с ОСТ показателите на 60 очи на 30 здрави лица 

(контролна група). САП и ОСТ са проведени в рамките на 6 месеца. 

За установяване на диагностичната стойност на ОСТ- измерванията 

при препериметрична и ранна ОЪГ е използван ROC анализ с 

определяне на AUCs. Взаимовръзката между периметричните и ОСТ 

показатели при напреднала глаукома  е оценена с помощта на 

регресионен анализ.  

Резултати: За приблизително 8 годишен период на проследяване, 

при 66% от лекуваните очи с ОЪГ се наблюдава в различна степен 
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прогресия. Реална прогресия се наблюдава в 56,7% от лекуваните 

очи с ПОЪГ срещу 76.7% от очите с ЕОЪГ и разликата е 

статистическа значима (Р=0.016). Средната стойност на темпа на 

прогресия с негативен наклон е -0.64±0.54 dB/ год. (с диапазон -0.03 

и - 2.33 dB/ год.) за ПОЪГ срещу -0.78± 0.75 dB/год..   (с диапазон от 

-0.01 до -3.08) за ЕОЪГ. Когато се сравняват само очите, показващи 

негативен наклон на прогресия, статистически значима разлика в 

темпа на прогресия между ПОЪГ и ЕОЪГ не се отчита. За 

препериметрична глаукома трите параметъра с най-голяма 

диагностична стойност са GLV, GCC Ave и GCC Inf, а дебелината на 

перипапиларния RNFL е значимо по-малка в горно-темпоралните 

сектори (P<0.001) и долно-темпоралния сектор (P=0.009)  в 

сравнение със здравите очи. При ранна глаукома като диагностична 

възможност измерването на средната дебелина на GCC превъзхожда 

измерването на средната дебелина на RNFL (AUC=0.92 срещу 

AUC=0.80). Най-често засегнати при ранна ОЪГ са долната половина 

на GCC, долната половина на рRNFL и долният квадрант на pRNFL. 

ОСТ промените в перипапиларния RNFL се различават 

статистически значимо в ранен и в напреднал стадий на глаукома, за 

разлика от ОСТ промените в GCC. Взаимовръзката между 

функционални и структурни промени в хода на ОЪГ се подчинява 

предимно на нелинейни регресионни модели.  

Заключение:  Темпът на прогресия при лекувани пациенти с 

откритоъгълна глаукома (първична и ексфолиативна) варира в широк 

диапазон – от липсващ до високи негативни стойности. 

Относителният дял на лекувани болни с ЕОЪГ, при които 

заболяването прогресира, е по-голям в сравнение с ПОЪГ. Не един, а 

няколко ОСТ параметри трябва да се вземат под внимание за 

поставяне на диагноза препериметрична глаукома, независимо че 
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GCC параметрите показват по-добра диагностична стойност. Докато 

GCC параметрите са индикатор за ранна ОЪГ, то перипапиларният 

RNFL е индикатор за прогресия. В хода на глаукомното заболяване 

структурните и функционалните промени не вървят паралелно – 

между тях се наблюдава нелинейна взаимовръзка. 

Ключови думи: Глаукома, Темп на прогресия, Стандартна 

автоматична периметрия, Оптична кохерентна томография. 

 
 


