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Използвани съкращения 

 
 

Ангио-ОСТ – ангио-оптична кохерентна томография 

БМ – Брухова мембрана 

ГА – географска атрофия 

МДСВ – макулна дегенерация, свързана с възрастта 

ОСТ – оптична кохерентна томография 

РПЕ – ретинен пигментен епител 

ФА – флуоресцеинова ангиография 

ФАЗ – фовеоларна аваскуларна зона 

CNV – choroidal neovascularization (хориоидална неоваскуларизация) 

ETDRS – Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

EZ – ellipsoid zone (елипсоидна зона)  

ICGA – indocyanine green angiography (индоцианин-грийн ангиография) 

logMAR – logarithm of the minimal angle of resolution 

OCT-A – optical coherence tomography-angiography 

PCV – polypoidal choroidal vasculopathy (полипоидална хориоидална васкулопатия) 

RAP – retinal angiomatous proliferation (ретинална ангиоматозна пролиферация) 

VEGF – vascular endothelial growth factor (съдово-ендотелен растежен фактор) 
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І. Въведение 

Макулната дегенерация, свързана с възрастта (МДСВ) представлява хронично, 

придобито, мултифакторно, дегенеративно заболяване на макулата, характеризиращо 

се с прогресивно увреждане на зрителната функция в резултат от невродегенеративни 

процеси в комплекса фоторецепторни клетки-ретинен пигментен епител (РПЕ)-

хориокапиларис. МДСВ е водеща причина за необратима загуба на централното зрение 

в развитите страни. Засяга около 10% от хората над 65 години и повече от 25% над 75-

годишна възраст. Очаква се броят на засегнатите от МДСВ индивиди да достигне 196 

милиона души през 2020 година и 288 милиона през 2040 година поради удължената 

продължителност на живот и увеличаване на застаряващото население в световен 

мащаб.  

Заболяванията на макулата, главно МДСВ, са причина за слепота (дефиниция: 

зрителна острота <0.05) при 2.1 милиона от общо 32.4 милиона души глобално. 

Установено е също, че за периода от 1990 година до 2010 година в резултат на макулна 

патология броят на ослепелите индивиди е увеличен с 0.6 милиона души, а броят на 

лицата със средно и тежко засягане на зрението с 2.7 милиона. МДСВ се нарежда на 

едно от първите места като причина за слепота наред с катарактата, некоригираните 

рефракционни аномалии и глаукомата. В световен мащаб 8.7% от слепотата се дължи 

на МДСВ. 

Цитираната неблагоприятна статистика налага редовен скрининг, ранно 

диагностициране и своевременно лечение на МДСВ. Загубата на централното зрение 

при късните форми на болестта – географска атрофия (ГА) и влажна, неоваскуларна 

МДСВ, представлява сериозен социален и икономически проблем. 

Съществуват редица възможности за диагностициране на МДСВ, като изборът 

на подходящ метод или комбинация от методи е ключов фактор в поставяне на 

правилна диагноза, проследяване на хода и прогресията на заболяването, както и оценка 

на ефикасността от проведеното лечение. Напредъкът в образно-диагностичните 

методи в последните 20 години доведе до значителен прогрес както в диагностиката, 

така и в проследяване на състоянието след лечение. Флуоресцеиновата ангиография 

(ФА) представлява “златен стандарт” в диагностицирането на редица заболявания на 

ретината, включително и при МДСВ. Тя позволява да се осъществи функционална и 

динамична оценка на кръвоносните съдове в ретината и хориокапилариса, в частност 

структурни нарушения във външната и вътрешната кръвно-ретинени бариери, 



 6 

отчитайки изтичане, импрегниране и натрупване на контрастната материя. Подобно на 

ФА, използвайки различен контраст, индоцианин-грийн ангиографията (ICGA) 

предоставя допълнителна информация относно съдовата мрежа и кръвния ток на 

хориоидеята, които търпят промяна в хода на МДСВ. Основен недостатък представлява 

инвазивността на тези образни методи, изискваща интравенозно инжектиране на 

багрило, което може да предизвика дискомфорт, гадене, повръщане, макар и рядко 

анафилактични и анафилактоидни реакции. 

С въвеждането в клиничната практика на оптичната кохерентна томография 

(ОСТ) методът бързо се превърна в неизменна част от диагностицирането и 

проследяването на МДСВ. Понастоящем ОСТ, подобно на ФА, също се счита за “златен 

стандарт” при това заболяване. OCT е бърз, неинвазивен образен метод, който 

предоставя in vivo 3D структурна качествена и количествена информация на ретината и 

хориоидеята, корелираща с хистологичен срез на тъканите. Въпреки описаната в 

достъпната литература висока специфичност на метода спрямо ФА, процентът на 

фалшиво-положителните резултати също остава висок. Като основна причина за това се 

посочва невъзможността с OCT да се отдиференцират различни хиперрефлективни 

структури. Ограничената зона на скениране (6x6 mm), която се използва в рутинната 

практика, също може да доведе до грешка и пропуск в интерпретацията, особено в 

случаите на ексцентрична лезия, разположена извън обхванатата зона. 

Ангио-оптичната кохерентна томография (ангио-ОСТ) е поредна стъпка в 

еволюцията на образно-диагностичните методи. Ангио-ОСТ e сравнително нов, 

неинвазивен метод. Представлява надграждане в софтуера на конвенционалните OCT 

апарати, като освен присъщите за тях качества (висока резолюция, 3D образ, бързина, 

количествена и качествена структурна информация), ангио-OCT дава възможност и за 

функционално изследване на кръвоносната мрежа на ретината и хориоидеята, без 

необходимост от инжектиране на контрастен агент. Използвайки специални алгоритми 

за отчитане на движението на еритроцитите, ангио-ОСТ позволява изобразяването и 

интерпретацията на съдовата мрежа на различни нива в зоната на интерес. 

Ангио-ОСТ набира все по-голяма популярност при диагностицирането на 

МДСВ. Базирайки се на своята неинвазивност, бързина, възможност за сепарирано 

онагледяване на различните съдови плексуси в ретината и хориоидеята, методът 

осигурява допълнителна информация за естествения ход на заболяването и за ефекта от 

приложеното лечение.  
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II. Цел и задачи 

Цел 

Да се изследва клиничната значимост и определи диагностичната стойност на 

aнгио-ОСТ при пациенти със суха, неексудативна и влажна, ексудативна форма на 

МДСВ, да се оценят предимствата и недостатъците на метода и неговото приложение в 

рутинната практика. 

 Задачи: 

1. Да се анализира кръвоносната съдова мрежа в ретината и хориокапилариса при 

здрави очи чрез ангио-ОСТ. 

1.1 Да се изследват количествени показатели на фовеоларната аваскуларна зона 

(ФАЗ) при здрави очи под 55 години и такива над 55 години. 

1.2 Да се изследват количествени показатели на ретиналните съдови плексуси при 

двете групи здрави очи.   

2. Да се анализира кръвоносната съдова мрежа в ретината и хориокапилариса при 

пациенти със суха, неексудативна форма на МДСВ чрез ангио-ОСТ. 

2.1 Да се сравнят количествени показатели на ФАЗ при пациенти със суха, 

неексудативна форма на МДСВ и здрави очи, съпоставени по пол и възраст. 

2.2 Да се сравнят количествени показатели на ретиналните съдови плексуси при 

пациенти със суха, неексудативна форма на МДСВ и здрави очи, съпоставени 

по пол и възраст. 

3. Да се анализира кръвоносната съдова мрежа (физиологична и патологична) в 

ретината и хориокапилариса при пациенти с влажна, ексудативна форма на МДСВ 

чрез ангио-ОСТ. 

3.1 Да се оцени морфологията, размерите и нивото на хориоидалната 

неоваскуларизация (CNV). 

4. Да се интерпретират резултатите, получени от ангио-OCT спрямо ФA и ОСТ при 

пациенти с влажна, ексудативна форма на МДСВ. 

5. Да се оцени диагностичната стойност на ангио-OCT /чувствителност и 

специфичност на метода/ спрямо ФА и ОСТ при пациенти с влажна, ексудативна 

форма на МДСВ. 
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IІІ. Материал и методи 

3.1.  Пациенти, контролни групи – характеристика на проучваните групи 

В настоящето проучване са включени общо 146 пациенти (146 очи) с МДСВ 

(суха и влажна форма) на средна възраст 67.5 ± 6.3 г. (mean ± SD), варираща от 55 г. до 

82 г., от тях 63 мъже (43.2%) и 83 жени (56.8%). В изследването е включено по-

напредналото, по-тежко засегнатото око на всеки пациент. От всички, 42 пациенти (42 

очи) бяха диагностицирани с ранна неексудативна МДСВ на средна възраст 63.8 ± 5.2 г. 

(от 55 г. до 73 г.), 20 мъже (47.6%) и 22 жени (52.4%). Интермедиерна неексудативна 

МДСВ се установи при 47 пациенти (47 очи) на средна възраст 65.7 ± 4.9 г. (от 57 г. до 

74 г.), 21 мъже (44.7%) и 26 жени (55.3%). При 10 пациенти (10 очи) се диагностицира 

ГА – средна възраст 67.1 ± 5.6 г (от 58 г. до 74 г.), 4 мъже (40%) и 6 жени (60%). 

Пациентите с влажна, ексудативна МДСВ бяха общо 47 (47 очи) на средна възраст 72.7 

± 5.4 г. (от 56 г. до 82 г.), 18 мъже (38.3%) и 29 жени (61.7%). 

За сравнителен и статистически анализ бяха включени 2 контролни групи:  

• Първа контролна група - под 55-годишна възраст; 

• Втора контролна група - над 55-годишна възраст.  

Първата контролна група включваше 50 лица (50 очи) на средна възраст 35.7 ± 

8.4 г. (от 22 г. до 53 г.), от които 21 мъже (42%) и 29 жени (58%). Тя бе използвана за 

статистически анализ с втората контролна група (над 55-годишна възраст). Втората 

контролна група, от своя страна, бе използвана за статистически анализ с пациентите с 

неексудативна МДСВ. Тя се състоя от съпоставими по възраст и пол 66 лица (66 очи) 

на средна възраст 64.02 ± 4.8 г. (от 55 г. до 74 г.), от които 30 мъже (45.5%) и 36 жени 

(54.5%). Контролните групи бяха съставени от здрави доброволци, отговарящи на 

включващите критерии. Пациентите с влажна, ексудативна форма на МДСВ не бяха 

включени в статистическа обработка с останалите групи. Те бяха анализирани отделно. 

Причина за това беше значително нарушената архитектоника на ретината, в частност 

макулата, което водеше до неправилно изчисляване на количествените показатели във 

ФАЗ и повърхностния съдов плексус (SCР). 

  

3.2.  Включващи и изключващи критерии 

Включващи критерии за проучването: 
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• Първа контролна група – здрави доброволци под 55-годишна възраст, със 

зрителна острота = 1.0; 

• Втора контролна група – здрави доброволци над 55-годишна възраст, със 

зрителна острота = 1.0; 

• Пациенти със суха и влажна форма на МДСВ (>55-годишна възраст). 

Изключващи критерии за проучването: 

• Очни възпалителни заболявания: остри, подостри или хронични 

кератити, увеити, склерити, възпалителни заболявания на орбитата; 

• Други заболявания на ретината: съдови заболявания (оклузия на венозен и/или 

артериален съд, диабетна ретинопатия и др.), възпалителни заболявания, 

отлепване на ретината; 

• CNV в резултат на друго заболяване, различно от МДСВ; 

• Заболявания на зрителния нерв – съдови, възпалителни и др.; 

• Глаукома; 

• Понесена травма или вътреочна хирургична интервенция (катарактна 

екстракция, парс-плана витректомия и др.) до 3 месеца; 

• Аметропична рефракция над 3 D (хиперметропия, миопия, астигматизъм). 

• Намалена прозрачност на очните среди, възпрепятстваща получаване на 

качествен образ при ФА, ОСТ и ангио-ОСТ скениране. 

3.3.  Методи  

Включените в настощия труд пациенти с МДСВ и здрави лица са изследвани 

след информирано съгласие с рутинни и специализирани офталмологични методи: 

• Анамнеза за очни и общи заболявания; 

• Определяне на най-добре коригирана зрителна острота (best-corrected visual 

acuity, BCVA);  

• Апланационна тонометрия по Голдман; 

• Биомикроскопия;  

• Индиректна офталмоскопия – 78/90 D леща – тя бе извършена след постигане 

на максимална мидриаза с Унитропик 1%/10 мл разтвор. В опит за 

визуализиране на най-фините изменения на РПЕ и Бруховата мембрана (БМ) бе 
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използвана леща с +78 D пречупвателна способност, която осигурява оглед на 

ретината, в частност макулата, с по-голямо увеличение спрямо +90 D лещи. В 

допълнение на това бе извършено и нативно заснемане на очното дъно 

посредством фундус-камера (фотодокументация). По този начин се визуализират 

широка гама от фенотипни промени, свързани с МДСВ – друзи (вид, размер 

спрямо венозен съд от първи калибър, локализация), нарушения на РПЕ (хипер- 

и хипопигментации, включително атрофични зони), ГА, липидни отложения, 

CNV и съпътстващи хориоидалната неоваскуларизация усложнения – хеморагии, 

ексудация, фиброза; 

• ФА – флуоресцеинова ангиография бе извършена единствено при пациентите с 

влажна, ексудативна МДСВ посредством фундус-камера Topcon TRC 50 DX 

(Topcon Europe Medical B.V.). Съответният модел разполага със следните 

характеристики (таблица 1): 

Таблица 1. Topcon TRC 50 DX – характеристики. 

Филтри и модел на заснемане – цветни (нативни) снимки 

– възбуждащ и бариерен филтър при ФА 

– зелен филтър – за “red free” фотография 

Големина на полето 20º, 35º, 50º 

Работна дистанция 39 мм 

Увеличение на образа 4.28х при 20º, 2.4х при 35º, 1.8х при 50º поле 

Компенсация на диоптъра “0” позиция: от -10 до +6 D 

 “-” позиция: от -9 до -23 D 

“+” позиция: от +5 до +23 D 

“A” позиция: от +22 до +41 D 

Подвижна глава нагоре до 15º, надолу до 10º 

Източник на светлина – 12V 100W халогенна лампа за изследване 

– Max 300WS ксенонова лампа за фото-документация   

– Време за възстановяване на светкавицата – 1 секунда. 

Вътрешна и външна фиксация Да 

Брояч Да 

 

Заснеха се основно полета, обхващащи заден очен полюс – F1M (центрирано 

върху диска на зрителния нерв), F2 (с център макула) и F3M (темпорално от макулата). 

В повечето проучвания за МДСВ се използва най-често 30º или 35º поле, като 

обхванатите зони са предимно гореспоменатите. Приема се, че обхватът и 

увеличението, получени от 30º поле, са достатъчни за визуализиране на повечето лезии, 
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свързани с МДСВ. С особено внимание се анализираха ранните и късните 

ангиографски фази в полета F1M, F2 и F3M с цел диагностициране на характерните 

промени, свързани със съпътстваща CNV. ФА отчита наличието на CNV въз основа на 

изтичане на флуоресцеиново багрило от непълноценните съдове, изграждащи 

неоваскуларния комплекс. СNV се представя като хиперфлуоресцентна лезия, която 

увеличава размерите и интензитета си в хода на изследването. 

• ОСТ и ангио-ОСТ – всички участници в проучването (здрави и пациенти) бяха 

изследвани с апарата Cirrus HD-OCT 5000 (AngioPlex, Software version: 

10.0.0.14618, Carl Zeiss Meditec, Germany), предоставен от “Софарма Трейдинг” 

АД (София, България) за срок от 3 месеца. Кратка характеристика на 

използвания апарат е представена в таблица 2. 

Таблица 2. Сirrus HD-OCT 5000 – характеристики. 

Тип ОСТ Спектрал-домейн ОСТ 

Източник на светлина Супелуминисцентен диоден източник (SLD) с дължина на вълната 

840 nm 

Аксиална резолюция 5 µm в тъканта 

Трансверзална резолюция 15 µm в тъканта 

Дълбочина на скениране 2 mm в тъканта, 1024 по А-скен оста 

Скорост на скениране 68 000 А-скена в секунда 

Визуализация и заснемане на 

фундуса 

LSO с SLD с дължина на вълната 750 nm, честота  >20 Hz, 

трансверзална резолюция – 25 µm в тъканта   

Големина на полето 36º Ш х30º В 

Фиксация за пациента Външна и вътрешна 

Обхват на фокуса  От -20D до +20D 

Скениращи протоколи 

(представени са единствено 

скениращите протоколи за 

макула) 

- Macular Cube 200x200: 200 хоризонтални линеарни скена, 

всеки съставен от 200 А-скена 

- Macular Cube 512x128: 128 хоризонтални линеарни скена, 

всеки съставен от 512 А-скена 

- HD 1 Line 100x: 1 В-скен с много високо качество, съставен 

от осреднени 100 B-скена, всеки съставен от 1024 А-скена 

- HD 5 Line Raster: 5 В-скена с високо качество (1024 А-скена 

за един В-скен) с възможност за промяна на тяхната дължина, 

посока и отстояние един от друг 

- HD 21 Line Raster: 21 В-скена с високо качество (1024А-скена 

за един В-скен) с възможност за промяна на тяхната дължина, 

посока и отстояние един от друг 

- HD Radial: 12 В-скена с високо качество, пресичащи се в 
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точката на фиксация, всеки съставен от осреднени 8 B-скена 

(1024А-скена за един В-скен), с възможност за промяна на 

тяхната дължина 

- HD Cross: 10 В-скена с високо качество – 5 хоризонтални и 5 

вертикални, пресичащи се в точката на фиксация, всеки 

съставен от осреднени 8 B-скена (1024А-скена за един В-

скен), с възможност за промяна на тяхната дължина, посока и 

отстояние един от друг 

- Аngiography 3x3, 6x6, 8x8 mm – ангио-куб с размери 3х3, 6х6 

и 8x8 mm, всеки съставен от 245 B-скена, повторени до 4х на 

една и съща позиция, всеки В-скен се състои от 245 А-скена 

(245x4x245) или 350 B-скена, всеки от съставен от 350 А-

скена (350x4x350),  А-скен – дълбочина от 1024 пиксела 

Анализни протоколи  

(представени са единствено 

анализните протоколи за 

макула) 

- Advanced Visualization – за Macular Cube скениращи 

протоколи; позволява интерактивна визуализация на 

скенирания участък от ретината  в лонгитудинална (В-скен) 

равнина и коронарна (С-скен, ен-фас) равнина, сегментация с 

цветово очертаване на ILM и РПЕ, възможност за наслагване 

на образи в ен-фас равнина (OCТ, фундус, LSO, карта на ILM, 

РПЕ и ретинена дебелина); възможност за измервания; 

нагласяване на контраст, осветеност, цвят; разглеждане на 

скенирането във вид на филм;  

- Macular Thickness Analysis – за едното или едновременно за 

двете очи, за Macular Cube скениращи протоколи; представя 

автоматично изчислена дебелина на ретината в 9 зони на 

ETDRS, представена на фигура; дебелина на централното 

поле; средна макулена дебелина; възможност за ръчно 

измерване; цветово-кодирана и обемна фигура на ретинена 

дебелина; обемна фигура на ILM и РПЕ; възможност за 

наслагване на отделните схеми за дебелина на ретината, ILM, 

РПЕ и LSO върху фундусовия образ 

- 3D Visualization – разглеждане на скенираната структура в 

три измерения (3D) 

- Еn-face Analysis – позволява изследване на срезове в 

коронарна равнина (C-скен) от витрео-ретинален интерфейс 

(VRI), вътрешните слоеве на ретината (Mid-Retina), 

елипсоидната зона (IS/OS Ellipsoid) и хориоидеята (Choroid) 

- Advanced RPE Analysis – позволява изследване на 

състоянието и нарушенията на РПЕ в по-големи детайли от 

Macular Thickness Analysis 
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- High Definition Image Analysis – анализ на образа от 

различните скениращи протоколи с висока резолюция, 

тяхното местоположение е точно обозначено върху 

фундусовия образ 

- Macular Change Analysis – позволява сравнението между два 

Macular Cube 512x128 или два Macular Cube 200x200 на един 

и същи пациент чрез автоматично или мануално 

регистриране на образите от очното дъно и еквивалентна 

локация на образите 

- Angiography Analysis – изобразява неинвазивно, послойно 

микроваскулатурата в ретината и хориоидеята; състои се от 9 

предварително дефинирани ангиографски коронарни среза 

(описани подробно в текста) 

 

При извършване на всяко отделно ОСТ се обърна особено внимание на 

качеството на получения скен. В настоящия дисертационен труд бяха анализирани 

структурни ОСТ скенове с качество над 6, а ангио-ОСТ скенове с качество единствено 

над 8.   

За извършване на ОСТ/ангио-ОСТ изследването бяха използвани скениращи 

протоколи “Macular cube 512x128”, “HD 5 Line Raster”, “Angiography 3x3 mm” и 

“Angiography 6x6 mm”. Предвид по-добрата резолюция при изобразяване на по-малка 

площ, при групата от здрави лица и пациенти с неексудативна МДСВ бе използван 

скениращ протокол  “Angiography 3x3 mm” за визуализиране на ФАЗ. Скениращият 

протокол  “Angiography 6x6 mm“ бе предпочетен за изобразяване на повърхностния 

съдов плексус на ретината. За анализиране на извършените ОСТ/ангио-ОСТ 

скенограми бяха използвани следните анализни протоколи – “Macular Thickness 

Analysis”, “High Definition Images” и “Angiography Analysis”. Анализният протокол 

“Angiography Analysis” позволява неинвазивно изобразяване на микроваскулатурата в 

ретината и хориоидеята чрез технологията AngioPlex с aлгоритъм Optical 

Microangiography (OMAG). На таблица 3 са представени референтните граници на 

отделните ангио-скенове.  
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Таблица 3.  

Срез Сегментационни 

граници (Z) 

Ангио-ен-фас образ В-скен със сегментация 

Витрео-ретинален 

интерфейс 

(Vitreo-retinal 

interface, 

VRI) 

ВГ: 

ZVRI = ZILM - 300 µм 

 

ВнГ: 

ZILM 

  
Повърхностен 

капилярен 

плексус на 

ретината 

(Superficial 

Retinal Capillary 

Plexus, 

SCP) 

 

ВГ: 

ZILM 

 

ВнГ: 

ZIPL 

ZIPL= ZILM 

+70%(TOPL–ILM) µм 

  
Дълбок капилярен 

плексус на 

ретината 

(Deep Retinal 

Capillary Plexus, 

DCP) 

 

ВГ: 

ZIPL 

 

ВнГ: 

ZOPL 

ZOPL = ZRPEfit - 110 

µм 

 

  
Аваскуларна 

ретина 

(Avascular retina) 

ВГ: 

ZOPL 

 

ВнГ: 

ZIS/OS = ZRPEfit - 70 

µм 

 

  
Хориокапиларис 

(Choriocapillaris, 

CC) 

ВГ: 

ZCCIB = ZRPE + 29 µм 

 

ВнГ: 

ZCCOB = ZRPE + 49 µм 
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Хориоидея 

(Choroid, CH) 

 

 

ВГ: 

ZCHIB = ZRPE + 64 µм 

 

ВнГ: 

ZCHOB = ZRPE + 115 

µм 

 

  
Ретина 

(Whole Retina)  

ВГ: 

ZILM 

 

ВнГ: 

ZRPE = ZRPEfit - 70 µм 

 

  
Цветна карта на 

съдовете на 

ретина  

(Color Coded 

Retinal Vascular 

Map)  

SCP: 

В червено-оранжево 

 

DCP: 

В зелено 

 

Avascular Retina: 

В синьо 

 

 

 

 

Комбинация от 

сегментацията  

на отделните слоеве 

    

3.4. Количествени и категорийни признаци, подложени на статистически 

анализ 

 3.4.1. Количествени признаци 

• Възраст; 

• Зрителна острота; 

• Централна фовеоларна дебелина и макулена дебелина в 9-те зони на ETDRS; 

• Средна макулена дебелина; 

• Тотален макулен обем; 

• Височина на отлепване на РПЕ; 

• Дебелина на хориоидеята. 

• Количествени показатели “Perfusion map” и “Vessel trace” в 9-те зони на ETDRS в 

повърхностния съдов плексус (SCP, 6x6 mm); 
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• Количествени показатели “Area”, “Perimeter” и “Circularity” на ФАЗ в 

повърхностния съдов плексус (SCP, 3x3 mm); 

• Размер на CNV. 

3.4.2. Категорийни признаци 

• Пол; 

• Наличие на отлепване на РПЕ; 

• Наличие на отлепване на невросензорната ретина; 

• Наличие на интраретинална течност; 

• Интегритет на елипсоидната зона; 

• Интегритет на РПЕ; 

• Наличие на фиброза/ дисциформен цикатрикс; 

• Наличие на външни ретинални тубулации и дегенеративни кисти; 

• Морфология на CNV – вид, активна/латентна; 

• Наличие на перилезионално хало; 

• Провеждано лечение. 

3.5.  Статистически методи 

Статистическият анализ бе извършен чрез програмен пакет SPSS 19.0 (Statistical 

Package for Social Science). Използвани са следните статистически методи: 

•  Дескриптивен анализ (Descriptive analysis); 

•  Тест на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov test); 

•  Сравнителен анализ (Compare Means); 

•  Корелационен анализ (Correlation analysis); 

•  Хи-квадрат тест (χ square, χ2); 

•  Таблици 2х2; 

•  Графичен анализ. 

При статистическата обработка на данните се прие сигнификантна зависимост 

при стойност от р<0.05 при интервал на доверителност 95%.   
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ІV. Резултати и обсъждане 

 

Резултатите са представени в следния ред: 1) ангио-ОСТ при здрави очи; 2) 

ангио-ОСТ при суха, неексудативна МДСВ; 3) ангио-ОСТ при влажна, ексудативна 

МДСВ. В края на всеки раздел следва обсъждане и съпоставяне на получените 

резултати с вече публикувани такива в достъпната литература.  

 

Резултати по задача 1 

 В настоящия дисертационен труд бяха включени 116 очи на 116 здрави 

доброволци на възраст от 22 до 74 години (51.8 ± 15.5 г.), разделени в 2 групи – 1-ва 

контролна група, съставена от 50 здрави лица (50 очи) на възраст до 55 години, и 2-ра 

контролна група, съставена от 66 здрави лица (66 очи) над 55-годишна възраст. 

Посредством Cirrus HD-OCT 5000 и AngioPlex са изследвани 3 количествени 

показатели на ФАЗ – площ в mm2, периметър или обиколка на площта в mm и 

циркулярност. Едновременно с тях са изследвани и плътност на съдовете в 

повърхностния съдов плексус на ретината чрез количествените индекси – Perfusion map 

в mm2/mm2 и Vessel trace в mm/mm2 (представени чрез осреднена стойност и/или в 9-те 

ETDRS зони), дебелина на макулата в µm (представена чрез централна дебелина и 

средна дебелина), обем на макулата в mm3, както и дебелина на хориоидеята в µm. 

Обобщена информация на средните стойности и стандартните отклонения (mean ± SD) 

на изследваните показатели при двете контролни групи са представени на таблица 4. 

 

Таблица 4. Количествени показатели при изследваните контролни групи, представени 

с тяхната средна аритметична и стандартна грешка (mean±SD).  
 

 

Показатели 

(mean±SD) 

1-ва контролна група 

≤55 г. 

2-ра контролна група 

>55 г. 

Брой очи (n) 50 66 

Възраст 35.8±8.3 64.0±4.8 

 

 

ФАЗ 

  Площ (mm2) 0.21±0.06 0.24±0.08 

Периметър (mm) 2.02±0.32 2.16±0.44 

Циркулярност 0.69±0.04 0.67±0.05 
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SCP 

Perfusion map 

(mm2/mm2) 

0.421±0.020 0.416±0.024 

Vessel trace 

(mm/mm2) 

17.9±0.59 17.8±0.82 

ЦД на макулата (µm) 253.2±14.7 261.5±17.2 

СД на макулата (µm) 281.7±13.5 278.7±10.5 

Обем на макулата (mm3) 10.1±0.48 9.94±0.49 

Дебелина на хориоидеята 

(µm) 

304.1±52.4 

 

247.7±44.2 

 

Извърши се корелационен анализ на цялата изследвана 1-ва контролна група като 

показателите площ, периметър и циркулярност на ФАЗ бяха зададени като зависими, а 

останалите изследвани индекси (възраст, Perfusion map и Vessel trace в повърхностния 

съдов плексус, централна дебелина, средна дебелина на макулата, обем на макулата, 

дебелина на хориоидеята) съответно като независими такива. Резултатите са 

представени в таблица 5. Установи се негативна корелация между площта на ФАЗ и 

централната фовеоларна дебелина (R= -0.567, p<0.0001), средната дебелина (R= -0.375, 

p=0.007), и обема на макулата (R= -0.366, p=0.009). Това означава, че с намаляване на 

абсолютните стойности на тези показатели в тази възрастова група, т.е изтъняване на 

макулата, размерът на ФАЗ се увеличава. Изчислената степен на корелация варира от 

слаба за обема и средната дебелина на макулата, до умерена степен за централната 

дебелина. Подобна отрицателна зависимост бе установена и между периметъра на ФАЗ 

и изброените три независими показатели – съответно R= -0.566/p<0.0001, R= -

0.324/p=0.022 и R= -0.322/p=0.022. Следователно с редукция в дебелината на ретината 

се увеличава и обиколката в mm на ФАЗ. Третият изследван показател на ФАЗ 

(циркулярност) също показа тенденция за негативна корелация с гореспоменатите 

независими индекси, но получените резултати не достигнаха статистическа значимост. 

Такава не беше установена и между ФАЗ и възрастта, ФАЗ и индексите за съдова 

плътност в повърхностния съдов плексус, а също и между ФАЗ и дебелината на 

хориоидеята. Разлика между отделните полове също не съществуваше. 

 

Таблица 5. Корелационен анализ на ФАЗ-показателите при 1-ва контролна група. 

Представени са коефициент на корелация “R” (Pearson Correlation Coefficient) и “р”-

стойност. 

                  Зависими 

 

ИНДЕКСИ 

ФАЗ 

1-ва контролна група  

≤55 г. 

Площ  Периметър  Циркулярност 
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Независими 

R p R p R p 

Възраст 0.212 0.140 0.118 0.415 -0.038 0.794 

 

 

SCP 

Perfusion 

map  

-0.423 0.374 -0.323 0.773 -0.403 0.454 

Vessel 

trace  

-0.429 0.347  -0.573 0.055 -0.340 0.804 

ЦД на макулата  -0.567 <0.0001 -0.566 <0.0001 -0.203 0.158 

СД на макулата  -0.375 0.007 -0.324 0.022 -0.061 0.675 

Обем на макулата  -0.366 0.009 -0.322 0.022 -0.126 0.382 

Дебелина на 

хориоидеята  

0.058 0.692 -0.002 0.991 -0.028 0.846 

 

Втората контролна група обхващаше 66 очи на 66 здрави лица на средна възраст 

64.0±4.8 (от 55 до 74 години), 36 жени (54.5%) и съответно 30 мъже (45.5%). При тази 

група, подобно на първата, се осъществи също корелационен анализ. Резултатите са 

представени в таблица 6. Установи се негативна корелация между площта на ФАЗ и 

показателите Perfusion map (R= -0.531, p=0.020) и Vessel trace (R= -0.741, p<0.0001) в 

повърхностния съдов плексус на ретината, а също и с централната дебелина (R= -0.450, 

p<0.0001). Периметърът на ФАЗ също показа такава тенденция – съответно R= -

0.506/p=0.040, R= -0.693/p<0.0001 и R= -0.693/p<0.0001 и R= -0.429/p<0.0001. 

Следователно с намаляване на абсолютните стойности на тези показатели, т.е 

намаляване в плътността и разреждане на капилярите в повърхностния съдов плексус в 

тази възрастова група, а също и с редукция в централната дебелина на ретината, ФАЗ се 

увеличава по площ и обиколка. В допълнение на това се нарушава и нейните 

сравнително правилни очертания, т.е нейната циркулярност. Изчислената степен на 

корелация варира от слаба и умерена по сила за показателите централната фовеоларна 

дебелина и Perfusion map, до силна за индекса Vessel trace. По подобие на 1-ва 

контролна група зависимост не беше установена между показателите на ФАЗ с 

възрастта и дебелината на хориоидеята.  

  

Таблица 6. Корелационен анализ на ФАЗ-показателите при 2-ра контролна група. 

Представени са коефициент на корелация “R” (Pearson Correlation Coefficient) и “р”-

стойност. 

                  Зависими 

 

ИНДЕКСИ 

ФАЗ 

2-ра контролна група  

>55 г. 

Площ  Периметър  Циркулярност 
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Независими 

R p R p R p 

Възраст 0.083 0.508 -0.037 0.765 -0.021 0.869 

 

 

SCP 

Perfusion 

map  

-0.531 0.020 -0.506 0.040 -0.508 0.039 

Vessel 

trace  

-0.741 <0.0001 -0.693 <0.0001 -0.290 0.816 

ЦД на макулата  -0.450 <0.0001 -0.429 <0.0001 -0.158 0.204 

СД на макулата 0.001 0.993 0.011 0.931 -0.130 0.298 

Обем на макулата  -0.072 0.567 -0.044 0.726 -0.111 0.375 

Дебелина на 

хориоидеята  

-0.072 0.565 -0.048 0.704 -0.074 0.556 

 

Тъй като възрастта не показа сигнификантна връзка с показателите на ФАЗ при 

разглеждане на всяка група отделно, ги обединихме в една обща контрола (116 здрави 

доброволци на възраст от 22 до 74 години (51.8 ± 15.5 г.)). Графиките показват, че както 

размерът, така и периметърът на ФАЗ статистически се променят с възрастта – p=0.019 

и р=0.040. Отчете се положителна връзка между тези показатели със слаба по сила 

степен на корелация – R=0.217 и R=0.191. Зависимостите между анализираните 

индекси и възрастта са изобразени на фигура 1. Третият изследван показател 

(циркулярност) също достигна сигнификантност (p=0.037), но в негативна посока (R= -

0.194) (фигура 2). Известен факт е, че при обхващане на по-голяма група от изследвани 

лица и по-широк диапазон на възрастта, статистическата обработка носи по-достоверни 

резултати. 

 

 

 
Фигура 1. Корелация на площта и периметъра на фовеоларната аваскуларна зона 

(ФАЗ) с възрастта при обобщено анализиране на двете контролни групи. Представена е 

положителна корелация и при двата показателя (червена линия). 
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Фигура 2. Корелация на циркулярността на фовеоларната аваскуларна зона 

(ФАЗ) с възрастта при обобщено анализиране на двете контролни групи. Представена е 

негативна корелация (червена линия). 

 

Вземайки под внимание площта на ФАЗ, подобни на нашите резултати са 

регистрирани и при предишни проучвания. Тan и колектив (2016 г.) докладват среден 

размер на ФАЗ в повърхностния съдов плексус от 0.24 mm2 и 0.38 mm2 в дълбокия 

съдов плексус. В нашето проучване аваскуларната зона в дълбокия плексус не беше 

измерена заради ограничения в софтуера на използваната апаратура. Изследвания на 

Samara и колектив (2015 г.) и Shahlaee и колектив (2016 г.) отчитат сравнително 

подобни резултати – респективно 0.26 ± 0.09 mm2 и 0.27 ± 0.1 mm2. Те също докладват 

по-голяма ФАЗ в дълбокия съдов плексус. В сравнение с тях Wang и съавтори (2016 г.) 

регистрират среден размер на ФАЗ при китайци от 0.35 ± 0.12 mm2, което значително се 

различава, както от нашите резултати, така и от тези на гореспоменатите проучвания. 

Като причина за това би могло бъде азиатската раса, техниката на изчисление, както и 

различният ангио-ОСТ апарат, използващ различен софтуер и технология за 

отстраняване на проекционните артефакти. 

От всички проведени изследвания възрастта е един от факторите с най-

противоречиви резултати. Проучвания при здрави очи (Laatikainen и съавтори (1977 г.), 

Yu и съавтори (2015 г.), Iafe и съавтори (2016 г.)) докладват, че с напредване на 

възрастта размерът на ФАЗ се увеличава, парафовеоларният кръвен ток се редуцира в 

резултат на оклузия на капилярите. Те отдават увеличаването на тази зона на загуба на 

тъкан и относителна редукция в необходимостта от кислород и хранителни вещества, 

водещи до намалено кръвоснабдяване. За сравнение Samara и сътрудници (2015 г.), 

Gadde и сътрудници (2016 г.)  и Tan и сътрудници (2016 г.), провели проучвания също 
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при здрави лица, не откриват подобна зависимост. Разделени по групи нашите 

резултати също не достигнаха сигнификантна корелация между възрастта и площта на 

ФАЗ. Но, при обединяване на двете контроли в една обща група както размерът, така и 

периметърът на ФАЗ показаха статистическа значима разлика с възрастта. 

В допълнение на количествените показатели, характеризиращи ФАЗ, при същите 

контролни групи от здрави лица посредством ангио-ОСТ бяха изследвани и два 

количествени индекса (Perfusion map и Vessel trace) в повърхностния съдов плексус на 

ретината, в опит да се дефинира някаква норма, която впоследствие да служи за база 

при статистически анализ с пациентите с неексудативна МДСВ (Фигури 3 и 4). 

 
Фигура 3. Количествен показател Perfusion map на ляво око на здраво лице. Показани 

са абсолютните му стойности в 9-те зони на ETDRS. Скен с обхват 6х6 mm. Представен 

е и кореспондиращ B-скен със съответните сегментационни линии на повърхностния 

съдов плексус на ретината.  

 
Фигура 4. Количествен показател Vessel trace на ляво око на здраво лице. Показани са 

абсолютните му стойности в 9-те зони на ETDRS. Скен с обхват 6х6 mm. Представен е и 

кореспондиращ B-скен със съответните сегментационни линии на повърхностния съдов 

плексус на ретината.  
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При топографски анализ на двете контролни групи се установи, че плътността на 

съдовете, представена чрез двата показатели Perfusion map и Vessel trace, е най-голяма 

във външно-назалния сектор, следвана от приблизително сходните стойности на 

външно-горния и вътрешно-назален сектор. Вътрешните горен и долен сектори 

показаха почти идентични стойности и при двата изследвани индекса. Изчислените им 

абсолютни стойности в центъра, вътрешните и външните темпорални сектори на 

ретината установиха най-ниска плътност на кръвоносните съдове в тези участъци. Не 

се установи статистически значима разлика между двете групи в нито един от 

изследваните сектори както за Perfusion map, така и за Vessel trace. Стойностите, които 

се доближаваха най-много до статистическата граница за значимост, но без да я 

преминават, бяха в секторите вътрешен-долен (p=0.089) и външен-горен (p=0.068) за 

Perfusion map и външен-горен сектор (p=0.083) за Vessel trace. От така извършения 

анализ следва, че няма значима разлика в плътността на съдовете между по-млади и по-

възрастни здрави лица с предварително зададена възрастова граница между тях от 55 

години. За да проверим дали това действително е така, двете контроли се обединиха в 

една обща група. Едновременно с това се изследваха и централна фовеоларна дебелина, 

средна дебелина и обем на макулата, а също и дебелина на хориоидеята в 

новосформираната група (таблица 7).  

 

Таблица 7. Корелационен анализ на Perfusion map и Vessel trace при новосформираната 

контролна група. Представени са коефициент на корелация “R” (Pearson/Spearman rho* 

Correlation Coefficients ) и “р”-стойност. 

                          

              Независими 

 

Индекси 

 

Зависими 

Обединена група здрави лица 

n=116  

Възраст ЦД  

на макулата 

 

СД  

на макулата  

Дебелина на 

хориоидеята  

R p R p R p R P 

 

 

SCP 
Perfusion 

map  

Център -0.294 0.001 0.038 0.682 0.084 0.372 0.087 0.352 

ВНаз* -0.343 <0.0001 -0.101 0.282 0.020 0.828 0.130 0.165 

ВГор -0.332 <0.0001 -0.100 0.286 0.043 0.646 0.206 0.027 

ВТемп* -0.278 0.002 -0.060 0.523 0.046 0.627 0.001 0.996 

ВДол -0.320 <0.001 -0.047 0.620 0.174 0.061 0.229 0.013 

ВнНаз* -0.343 <0.001 -0.044 0.639 0.170 0.069 0.114 0.222 

ВнГор -0.355 <0.001 -0.049 0.599 0.206 0.027 0.215 0.021 

ВнТемп* -0.114 0.225 0.042 0.658 0.122 0.190 -0.051 0.586 

ВнДол -0.303 0.001 0.051 0.589 0.253 0.006 0.058 0.535 

 Център 0.225±0.057 0.229±0.055  -0.292 0.001 0.112 0.230 0.013 0.890 0.059 0.530 
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SCP 
Vessel 

trace  

ВНаз 0.446±0.019 0.442±0.021  

ВГор 0.436±0.018 0.432±0.019  

ВТемп 0.428±0.021 0.423±0.018  

ВДол      0.431±0.018  

ВнНаз 0.474±0.027 0.474±0.025  

ВнГор 0.448±0.023 0.444±0.019  

ВнТемп 0.424±0.021 0.421±0.016  

ВнДол 0.446±0.019 0.442±0.018  
 

-0.424 <0.001 -0.109 0.246 0.002 0.981 0.116 0.213 

-0.383 <0.001 -0.108 0.249 -0.002 0.980 0.087 0.351 
-0.318 0.001 -0.086 0.359 0.021 0.824 0.090 0.336 

-0.367 <0.001 -0.076 0.419 0.005 0.960 0.042 0.657 

-0.266 0.004 -0.069 0.462 0.089 0.344 0.047 0.615 

-0.381 <0.001 -0.117 0.210 -0.012 0.899 0.023 0.808 

-0.336 <0.001 -0.045 0.634 0.004 0.962 0.001 0.997 

-0.371 <0.001 -0.054 0.567 0.013 0.893 0.026 0.778 

 

От статистическия анализ става ясно, че с увеличаване на възрастта в години 

плътността на кръвоносните съдове в ретината намалява. Налице е негативна 

корелация. Това е валидно и за двата изследвани показателя във всички сектори на 

ETDRS, с изключение единствено на външен-темпорален сектор в индекса Perfusion 

map. Силата на установената корелация варира от умерено слаба до слаба (от -0.266 до -

0.424). Относно централната дебелина на макулата не се установи сигнификантна 

връзка с плътността на съдовете на ретината. Такава, обаче, беше доказана между 

Perfusion map и средната дебелина на макулата във външен-горен (R=0.206, p=0.027) и 

външен-долен (R=0.253, p=0.006) сектор, а също и между Perfusion map и дебелината на 

хориоидеята във вътрешен-горен (R=0.206, p=0.027), вътрешен-долен (R=0.229, 

p=0.013) и външен-горен (R=0.215, p=0.021) сектори. Установената корелация е 

положителна. 

Научните статии в достъпната литература, изследващи плътността на съдовете 

на ретината в здрави очи посредством ангио-ОСТ към този момент са твърде малко. По 

подобие на резултатите от нашето изследване в проучване на Yu и колектив (2015 г.), 

проведено в китайската популация, се докладва редукция в плътността на съдовете в 

повърхностния съдов плексус с увеличаване на възрастта. Авторите регистрират също, 

че тази редукция е сигнификантно по-голяма при мъжки спрямо женски пол. Нашите 

данни отчитат такава разлика единствено в някои сектори на ETDRS. Трябва да се 

отбележи обстоятелството, че използваният от тях ангио-ОСТ апарат разполага с друг 

софтуеър за неинвазивна детекция на кръвоносните съдове – SSADA на апарата 

RTVue-XR Avanti, Optovue, за разлика от използвания от нас OMAG на апарата 

CirrusHD OCT, Zeiss. Следователно директни сравнения на изследваните количествени 

показатели не могат да бъдат извършвани. В друго проучване Shahlaee и колектив (2016 

г.) също установяват негативна корелация на съдовата плътност с възрастта. Те 

изследват 122 здрави лица като отчитат такава зависимост както за съдовете в 

повърхностния плексус, така и за тези в дълбокия съдов плексус. В настоящето 
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проучване количествени показатели в дълбокия съдов плексус не бяха изследвани 

предвид ограничения в използвания към момента софтуерен продукт. В по-скорошно 

проучване Iafe и сътрудници (2016 г.) анализират по-детайлно влиянието на възрастта в 

плътността на съдовете в ретината по декади. Те изследват 113 очи на 70 здрави лица от 

различни етнически групи на възраст от 9 до 88 години (48±20 години). Авторите 

регистрират тенденция за редуциране на съдовете в повърхностния плексус на ретината 

в субектите във възрастовата група 40-49 години и 50-59 години, като това 

сигнификантно важало за дълбокия съдов плексус. В допълнение на това, 

статистически значима разлика била отчетена в съдовата плътност и в двата изследвани 

плексуса между здравите лица във възрастовата група 60-69 години в сравнение с 70-79 

години. При разделяне на групата на тертили (т.е. на три сравнително равни възрастови 

групи – до 35, от 36 до 64, и над 65 години) сигнификантна разлика била намерена и 

между най-ниския и средния тертил, а също и между средния и най-високия тертил. В 

сравнение с нашето проучване и с това на Yu и колектив, тук не е отчетена разлика в 

плътността на съдовете между отделните полове. 
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Резултати по задача 2 

 В настоящия дисертационен труд бяха включени 99 пациенти (99 очи, средна 

възраст 65.1 ± 5.2 г., от 55 до 74 години) със суха, неексудативна форма на МДСВ. 

Съгласно клиничната класификация, предложена от Ferris и колектив през 2013 г., те 

бяха разделени в 3 отделни групи: 1) ранна МДСВ – пациенти със средни друзи (63-125 

µм), без пигментни нарушения в РПЕ; 2) интермедиерна МДСВ – пациенти с големи 

друзи (>125 µм) и/или пигментни нарушения в РПЕ, свързани поне с една средна друза; 

и 3) късна МДСВ – атрофични промени на РПЕ с характеристиката на географска 

атрофия. Наличието на CNV като друга фенотипна изява на късна МДСВ беше 

дефинирано като изключващ критерий. Стадирането бе осъществено на база цветна 

нативна снимка и ОСТ скен на макулата. 

За статистически анализ на пациентите с неексудативна МДСВ бе използвана 

втората контролна група от здрави лица над 55 години (66 лица, средна възраст 64.02 ± 

4.82 г., 30 мъже, 36 жени), която бе напълно съпоставима по пол и възраст. 

 Посредством ангио-ОСТ при всички пациенти с неексудативна МДСВ беше 

оценена ФАЗ чрез описаните в предишните глави три количествени показатели – площ 

(mm2), периметър (mm) и циркулярност. Подобно на анализа при здравите контролни 

групи, в допълнение бяха изследвани дебелина на макулата в µm (представена чрез 

централна дебелина и средна дебелина), обем на макулата в mm3 и дебелина на 

хориоидеята в µм. Средните стойности и стандартното отклонение на индексите за 

всяка група са представени в таблица 8.  

Таблица 8. Количествени показатели при отделните групи неексудативна МДСВ, 

представени с тяхната средна аритметична и стандартна грешка (mean±SD). 

                                   Групи 

Показатели 

(mean±SD) 

Ранна  

МДСВ 

Интермедиерна  

МДСВ 

 

ГА 

Брой очи (n) 42 47 10 

 

 

ФАЗ 

Площ (mm2) 0.26±0.09 0.27±0.08 0.43±0.17 

Периметър (mm) 2.28±0.55 2.28±0.34 2.77±0.61 

Циркулярност 0.66±0.07 0.65±0.04 0.60±0.02 

ЦД на макулата (µm) 263.0±19.1 255.7±32.6 189.9±48.1 

СД на макулата (µm) 282.1±10.7 276.4±11.9 253.6±23.8 

Обем на макулата (mm3) 10.1±0.4 9.9±0.4 9.1±0.9 



 27 

Дебелина на хориоидеята 

(µm) 

243.5±42.3 

 

192.4±46.0 128.4±26.3 

 

Сравнителният анализ на групите по две (здрави лица, пациенти с ранна МДСВ, 

пациенти с интермедиерна МДСВ и пациенти с ГА) e представен на таблица 9.  

Таблица 9. Сравнителен анализ между отделните групи (Independent sample T-test/ 

Mann-Whitney U-test*) Представена е статистическа значимост “р”. 

                    Групи 

 

 

Показатели 

Контрола  

vs 

рМДСВ 

Контрола  

vs 

иМДСВ 

 

Контрола  

vs 

ГА* 

рМДСВ 

vs 

   иМДСВ 

рМДСВ 

vs 

ГА* 

иМДСВ 

vs 

ГА* 

 

 

  

ФАЗ 

 Площ  0.139 0.106 <0.0001 0.955 0.002 0.001 

 Периметър    0.230 0.124 0.002 0.976 0.045 0.011 

 Циркулярност 0.191 0.102 <0.0001 0.927 <0.0001 <0.0001 

ЦД на макулата  0.664 0.225 <0.0001 0.207 <0.0001 <0.0001 

СД на макулата  0.110 0.898 0.001 0.042 <0.0001 0.006 

Обем на макулата  0.055 0.270 0.006 0.020 <0.0001 0.007 

Дебелина на 

хориоидеята 

0.630 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 

 

 От така извършената статистическа обработка става ясно, че ФАЗ запазва своите 

характеристики в ранния и интермедиерния стадий на МДСВ (p>0.05). Нейният размер, 

обиколка и циркулярност остават сравнително непроменени спрямо ФАЗ при 

съпоставими по възраст и пол здрави лица. Това важеше също и за централната 

дебелина (контрола/рМДСВ – p=0.664, контрола/иМДСВ – p=0.225), средната дебелина 

(контрола/рМДСВ – p=0.110, контрола/иМДСВ – p=0.898) и обема (контрола/рМДСВ – 

p=0.055, контрола/иМДСВ – p=0.270) на макулата. Докато дебелината на хориоидеята 

при ранната МДСВ не показа статистическа разлика в сравнение със здравите лица 

(p=0.630), такава беше отчетена при интермедиерната форма (p<0.0001). При директно 

сравнение между двете форми на МДСВ съществуваше също сигнификантност не само 

в този показател (p<0.0001), но и при средната дебелина (p=0.042) и обема (p=0.020) на 

макулата. Следователно преходът от ранен към интермедиерен стадий представлява 

преломен момент, водещ до редукция в дебелината на ретината и хориоидеята, 

намалена перфузия в съответните структури и вероятен прогрес на заболяването. 

Показателите на ФАЗ и централната дебелина не достигнаха сигнификантност между 

двете форми на МДСВ. 
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Сравнителният анализ между пациентите с ГА и здравите лица от контролната 

група регистрира статистическа значима разлика във всички изследвани показатели. 

Тази зависимост се запази и при непосредствено сравнение с всяка група от пациентите 

с ранна и интермедиерна МДСВ. Следователно, пациентите с ГА имат значително по-

голяма по размер и обиколка, по-разкръглена ФАЗ не само от здравите лица, но също и 

от пациентите с останалите форми на неексудативна МДСВ (фигура 5). В допълнение, 

дебелината на ретината и хориоидеята са силно редуцирани в тези очи, което 

потвърждава атрофичния характер на тази форма.    

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Фигура 5. Графично изобразяване на средните стойности на показателите на ФАЗ при 

отделните групи.  

 За да се определи дали съществува връзка между централната и средната 

дебелина на макулата, обема й, а също и дебелината на хориоидеята с ФАЗ при 

различните форми МДСВ, проведохме корелационен анализ, като тези показатели бяха 

зададени като независими, а площта, периметърът и циркулярността на ФАЗ като 

зависими. Обобщена информация е представена в таблица 10. 
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Таблица 10. Корелационен анализ на ФАЗ-показателите при отделните стадии на 

МДСВ с други количествени показатели на макулата и хориоидеята. Представени са 

коефициент на корелация “R” (Pearson/Spearman rho# Correlation Coefficients) и “р”-

стойност. 

                  Зависими 

ИНДЕКСИ 

 

Независими 

ФАЗ 

Ранна МДСВ 

Площ  Периметър  Циркулярност 

R p R p R p 

ЦД на макулата  -0.700** <0.0001 -0.577** <0.0001 -0.135 0.392 

СД на макулата -0.038 0.813 0.038 0.810 0.004 0.980 

Обем на макулата  -0.061 0.701 0.006 0.971 0.050 0.753 

Дебелина на 

хориоидеята  

-0.274 0.079 -0.227 0.149 0.006 0.970 

                  Зависими 

ИНДЕКСИ 

 

Независими 

ФАЗ 

Интермедиерна МДСВ 

Площ  Периметър  Циркулярност 

R p R p R p 

ЦД на макулата  -0.487** 0.001 -0.463** 0.001 -0.121 0.417 

СД на макулата -0.295* 0.044 -0.304* 0.038 -0.033 0.823 

Обем на макулата  -0.300* 0.040 -0.308* 0.035 -0.024 0.872 

Дебелина на 

хориоидеята  

-0.058 0.697 -0.141 0.345 -0.005 0.971 

                  Зависими 

ИНДЕКСИ 

 

Независими 

ФАЗ 

ГА# 

Площ  Периметър  Циркулярност 

R p R p R p 

ЦД на макулата  -0.439 0.204 -0.559 0.093 -0.238 0.508 

СД на макулата -0.030 0.933 -0.340 0.336 0.085 0.815 

Обем на макулата  -0.031 0.933 -0.360 0.307 0.037 0.920 

Дебелина на 

хориоидеята  

-0.437 0.206 -0.351 0.321 -0.419 0.228 

*-сигнификантност под 0.01 

**-сигнификантност под 0.05 

 

 От така извършения анализ се регистрира статистически значима негативна 

корелация на централната дебелина с площта и периметъра на ФАЗ както при ранната, 

така и при интермедиерната МДСВ. Следователно, колкото дебелината в центъра на 

макулата е по-малка при тези пациенти, толкова ФАЗ има по-голям размер. При 

интермедиерната МДСВ такава зависимост се отчете също за средната дебелина и 

обема на макулата. Циркулярността на аваскуларната зона не показа сигнификантна 

корелация с нито един от изследваните показатели при тези форми МДСВ. Интерес 

предизвикаха резултатите при ГА. Нито един от изследваните параметри на ФАЗ при 
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тази група пациенти не показа статистическа връзка с нито една от зададените 

независими променливи. За това би могло да има поне две обяснения. Първото от тях 

търсим в естествения клиничен ход на заболяването. ГА представлява процес на 

прогресиращо увреждане в комплекса невросензориум-РПЕ-хориоидея до пълна 

атрофия на изброените структури, след което състоянието преминава в относителна 

стабилност. В тези случаи централната дебелина, средната дебелина и обемът на 

макулата са силно редуцирани, едновременно с увеличен размер и нарушена 

конфигурация на ФАЗ. С оглед на получените резултати, ако се приеме настъпването 

на допълнителна атрофия (практически това не би могло да съществува при напълно 

атрофирала структура), тя няма до доведе до допълнително влошаване в 

характеристиките на ФАЗ. Втората причина представлява самата група пациенти, и по-

специално малкия им брой. За краткото време, в което апаратът беше предоставен в 

“Клиника по очни болести”, гр. Пловдив, успяхме да заснемем едва 10 пациенти с ГА. 

Независимо от използваните непараметрични методи за статистическа обработка, това 

би могло да доведе до статистическа грешка и грешна интерпретация. 

 В достъпната медицинска литература не открихме друго подобно проучване, 

изследващо характеристиките на ФАЗ чрез ангио-ОСТ при отделните форми на 

неексудативна МДСВ. Повечето от публикуваните проучвания, използващи тази 

сравнително нова образно-диагностична методика, са насочени предимно към 

изучаване на ФАЗ при здрави лица и пациенти със съдови заболявания на ретината – 

диабетна ретинопатия, клонова/стволова оклузия на венозен съд и прочие. Независимо 

от това, възможността за количествено измерване на различни показатели в тази зона 

чрез ангио-ОСТ би направило следващите проучвания доста по-обективни спрямо тези 

до момента, базирани единствено на субективната преценка за ФАЗ от ФА. 

 В допълнение на количествените индекси на ФАЗ, при трите групи пациенти с 

неексудативна МДСВ посредством ангио-ОСТ бяха изследвани и показатели в 

повърхностния съдов плексус на ретината – Perfusion map и Vessel trace. Техните 

средни стойности и стандартно отклонение са представени в следващите фигури 

(фигури 6-8). При топографски анализ на отделните зони на ETDRS прави 

впечатление, че пациентите с ранна и интермедиерна МДСВ имат най-високи 

абсолютни стойности във външен-назален сектор и за двата изследвани показатели, 

следван от външен-долен и вътрешен-назален сектор за Perfusion map и вътрешен-

назален сектор за Vessel trace. Следователно плътността на съдовете е най-голяма 

именно в тези зони. Това корелира абсолютно с анализа на разпределението на 
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съдовете в контролната група, съставена от здрави лица над 55-годишна възраст. 

Подобно на нея външен-темпорален и централен сектор бяха с най-ниски абсолютни 

стойности на двата индекса и при двете форми на неексудативна МДСВ. Очаквано 

пациентите с ГА не следваха тези закономерности. В зависимост от зоната на атрофия, 

плътността на съдовете бе силно редуцирана в съответните сектори. 

 

 

Фигура 6. Количествени показатели в SCP при пациенти с ранна МДСВ. А – Perfusion 

map; Б – Vessel trace. Представени са средна стойност ± стандартно отклонение 

(mean±SD).  

 

 

 

 

Фигура 7. Количествени показатели в SCP при пациенти с интермедиерна МДСВ. А – 

Perfusion map; Б – Vessel trace. Представени са средна стойност ± стандартно 

отклонение (mean±SD).  
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Фигура 8. Количествени показатели в SCP при пациенти с ГА. А – Perfusion map; Б – 

Vessel trace. Представени са средна стойност ± стандартно отклонение (mean±SD).  

 

За да се определи дали съществува статистическа разлика между всяка една 

група спрямо друга се извърши сравнителен анализ на групите по две. Представен е в 

таблица 11.  

Таблица 11. Сравнителен анализ между отделните групи (Independent sample T-test/ 

Mann-Whitney U-test*) Представена е статистическа значимост “р”. 

                    Групи 

 

Показател 

Perfusion map 

Контрола  

vs 

рМДСВ 

Контрола  

vs 

иМДСВ 

 

Контрола  

vs 

ГА* 

рМДСВ 

vs 

   иМДСВ 

рМДСВ 

vs 

ГА* 

иМДСВ 

vs 

ГА* 

Център 0.217 0.003 <0.0001 0.126 <0.0001 <0.0001 

ВНаз 0.172 0.060 <0.0001 0.629 <0.0001 <0.0001 

ВГор  0.322 0.038 <0.0001 0.357 <0.0001 <0.0001 

ВТемп 0.371 0.060 <0.0001 0.404 <0.0001 <0.0001 

ВДол* 0.404 0.087 <0.0001 0.607 <0.0001 <0.0001 

ВнНаз 0.118 0.061 <0.0001 0.883 <0.0001 <0.0001 

ВнГор 0.294 0.180 <0.0001 0.816 <0.0001 <0.0001 

ВнТемп 0.084 0.081 <0.0001 0.914 <0.0001 <0.0001 

ВнДол 0.220 0.127 <0.0001 0.752 <0.0001 <0.0001 

                    Групи 

 

Показател 

Vessel trace 

Контрола  

vs 

рМДСВ 

Контрола  

vs 

иМДСВ 

 

Контрола  

vs 

ГА* 

рМДСВ 

vs 

   иМДСВ 

рМДСВ 

vs 

ГА* 

иМДСВ 

vs 

ГА* 

Център 0.316 0.045 <0.0001 0.323 <0.0001 <0.0001 

ВНаз* 0.640 0.312 <0.0001 0.818 <0.0001 <0.0001 
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ВГор  0.783 0.031 <0.0001 0.105 <0.0001 <0.0001 

ВТемп 0.683 0.076 <0.0001 0.242 <0.0001 <0.0001 

ВДол 0.713 0.021 <0.0001 0.103 <0.0001 <0.0001 

ВнНаз* 0.114 0.450 <0.0001 0.383 <0.0001 <0.0001 

ВнГор* 0.895 0.445 <0.0001 0.818 <0.0001 <0.0001 

ВнТемп 0.559 0.064 <0.0001 0.263 <0.0001 <0.0001 

ВнДол* 0.791 0.473 <0.0001 0.944 <0.0001 <0.0001 

 

 От извършения статистически анализ става ясно, че плътността на съдовете в 

повърхностния съдов плексус на ретината остава сравнително непроменена в ранния 

стадий на МДСВ спрямо съпоставими по възраст и пол здрави лица (p>0.05). 

Непосредственото сравнение между контролната група и пациентите с интермедиерна 

МДСВ, обаче, регистрира идентични зони от ETDRS при двата изследвани показателя, 

които се различаваха сигнификантно една от друга между двете групи. Това бяха 

централен (p=0.003) и вътрешен-горен (p=0.038) сектор за Perfusion map, както и 

централен (p=0.045), вътрешен-горен (p=0.031) и вътрешен-долен (p=0.021) сектор за 

Vessel trace. Вероятно първите промени в плътността на съдовете, които настъпват в 

хода на неексудативна МДСВ, започват именно в интермедиерния стадий на 

заболяването и по-специално в централната част на макулата и зоните около ФАЗ. Но 

от извършения анализ на ФАЗ, описан в предишната глава, не се отчете статистическа 

значима разлика при сравнение на здравите лица с пациенти с интермедиерна МДСВ. 

Следователно промените в съдовете в тези описани сектори на макулата на този етап не 

дават отражение в размера, периметъра и циркулярността на аваскуларната зона. 

Сравнителният анализ между пациентите с ГА и здравите лица от контролната 

група регистрира статистическа значима разлика във всички сектори на ETDRS и при 

двата количествени показателя (p<0.0001). Тази сигнификантност се запази и при 

непосредствено сравнение на очите с ГА с всяка група от пациентите с ранна и 

интермедиерна МДСВ (p<0.0001). Следователно пациентите с ГА имат значително 

редуцирана плътност на съдовете в ретината. Това важи при сравнение не само със 

здравите лица, но също и с останалите форми на неексудативна МДСВ. Логично тези 

резултати са провокирани от естествения ход на заболяването с прогресия на 

атрофичните  промени в структурите на ретината и хориоидеята. 
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В достъпната медицинска литература до този момент открихме едно единствено 

проучване, което изучава по-задълбочено промените на съдовете в отделните плексуси 

на ретината при пациенти с неексудативна МДСВ. Неговите автори, Toto и колектив 

(2016 г.), посредством ангио-ОСТ XR Avanti, AngioVue (Optovue Inc, Fremont, CA) 

изследват 37 очи на 37 пациенти със суха МДСВ, разделени в две групи – ранна и 

интермедиерна форма. В проучването се докладва сигнификантна разлика между 

контролната група и всички пациенти с МДСВ в повърхностния (p=0.001) и дълбокия 

съдов плексус (p=0.017), както и между контролната група и пациентите с 

интермедиерна МДСВ – респективно p<0.0001 и p=0.05. Такава закономерност не е 

открита при непосредствено сравнение между здравите лица и ранната МДСВ, а също и 

между ранна и интермедиерна МДСВ (p>0.05). Авторите на това проучване разглеждат 

осреднените стойности на количествените показатели в двата плексуса общо, а не в 

отделните сектори на ETDRS. Независимо от различния ангио-ОСТ апарат и 

невъзможност за пряко сравнение на изследваните количествени показатели, нашите 

резултати са сходни с тези на Toto и колектив. Ние също отчитаме намалена плътност 

на съдовете в повърхностния плексус на ретината при пациенти със суха МДСВ, която 

става статистически значима в интермедиерния стадий и то главно в централната част 

на макулата. Дълбокият съдов плексус не е анализиран по вече обясними причини. В 

допълнение, в нашето проучване е включена и трета група пациенти, такива с ГА, което 

би направило анализа на неексудативната МДСВ още по-пълен. Други количествени 

показатели, които разглежда Toto в своето проучване, са централната макулна дебелина 

и дебелината на хориоидеята, като отчита сигнификантна разлика между здрави лица и 

интермедиерна МДСВ и при двата индекса. Нашите резултати показаха също редукция 

в дебелината на хориоидеята (p<0.0001) между тези групи, но не и значима разлика в 

централната фовеоларна дебелина (p=0.225). Очаквано лицата с ГА имаха най-ниски 

абсолютни стойности на всички изследвани показатели от всички групи в проучването 

(p<0.0001). 
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Резултати по задача 3 и 4 

 Пациентите, диагностицирани с влажна, ексудативна форма на МДСВ, бяха 

общо 47 (47 очи). Средната им възраст беше 72.7 ± 5.4 г. (от 56 г. до 82 г.), като 18 от 

тях бяха мъже (38.3%), а останалите 29 – жени (61.7%). Най-добре коригираната 

зрителна острота (BCVA) варираше от 2.0 до 0.2 logMAR, съответстваща на десетични 

мерни единици в интервала от 0.001 до 0.6/0.7. От всички пациенти 26 очи (55.3%) бяха 

след проведено лечение с анти-VEGF медикаменти. Средният брой на извършените 

интравитреални апликации беше 3.6 ± 1.8, като минималният брой бе 1, а максималният 

– 8 инжекции. Периодът от последната апликация бе най-малко 3 месеца. При 21 очи 

(44.7%) лечение до този момент не беше провеждано.  

Използвайки ОСТ и ФА като “златен стандарт” в образно-диагностичните 

методи при доказване на налична CNV, патологична неоваскуларизация тип 1, 

съответстваща на окултна CNV, се установи при 38 очи (80.9%). Тип 2 или класическа 

CNV се диагностицира при 3 очи (6.4%). Ретинална ангиоматозна пролиферация, 

означавана също като тип 3 CNV, се регистрира при един единствен пациент (2.1%). 

Тип 4, смесена форма хориоидална неоваскуларизация се доказа при 5 пациенти 

(10.6%). Полипоидална хориоидална васкулопатия не беше диагностицирана при нито 

един случай. Разпределението на отделните видове CNV е онагледено на фигура 9.  

 

 

Фигура 9. Разпределение по брой на различните видове патологична 

неоваскуларизация. 

 

 За определяне на състоянието на неоваскуларните комплекси се приеха следните 

критерии за активност – наличие на ексудация под РПЕ, ексудация суб- и 
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интраретинално, съпътстващо отлепване на РПЕ и/или на невросензорната ретина на 

ОСТ, както и наличие на ранна и/или късна хиперфлуоресценция на ФА, резултат от 

leakage и/или pooling. За неактивна, латентна CNV се прие неоваскуларна мембрана с 

характеристики на хиперрефлективна структура под РПЕ и/или невросензорната ретина 

на ОСТ, с наличие на дегенеративни промени във външната ретина (дегенеративни 

кисти, външни тубулации, атрофични промени в РПЕ), непритежаваща описаните 

критерии за активност. На ФА тя се характеризира с късна хиперфлуоресценция от 

staining на фиброзната структура. Едновременно с тези качествени показатели на ОСТ 

бяха оценени и количествени такива – височина на отлепения РПЕ (взе се най-голямата 

абсолютна стойност в µm в съответния скен), централна и средна дебелина, и обем на 

макулата чрез добре познатата схема на ETDRS. Интегритетът на елипсоидната зона 

също беше анализиран.  

От всички 38 пациенти (38 очи) в групата на тип 1/ окултна CNV активност на 

неоваскуларния комплекс на ОСТ и ФА беше установена при 28 очи (73.7%). В 

останалите 10 очи (26.3%) CNV бе диагностицирана като неактивна, латентна. 

Средната стойност на ВCVA в групата на активна CNV бе 0.9 ± 0.5 logMAR (от 1.9 до 

0.2 logMAR), в десетични мерни единици 0.2 ± 0.1 (от 0.01 до 0.7), докато в тази с 

латентна неоваскуларна мембрана – 1.5 ± 0.4 logMAR (от 2.0 до 1.1 logMAR), в 

десетични мерни единици 0.04 ± 0.1 (от 0.001 до 0.09). Съществуваше статистически 

значима разлика в зрителната острота между двете групи (p=0.001). При всички 

пациенти в първата група (100%) се диагностицира отлепване на РПЕ. Средната 

стойност на отлепването беше 207.4±169.2 µm, като височината варираше от 57 µm до 

726 µm. То беше съчетано при 13 очи (46.4%) с отлепване на невросензорната ретина, а 

при 14 от 28-те очи (50%) и с наличие на интраретинална течност, формираща 

кистични пространства с различна големина. При 3 очи (10.7%) в съчетание с белезите 

за активност бяха установени фибротични промени, в 6 очи (21.4%) частични 

нарушения в слоя на РПЕ, а в 4 очи (14.3%) нарушен интегритет в елипсоидната зона. 

Във всички 10 очи от групата на латентна CNV се верифицира хиперрефлективна 

структура под РПЕ, отговаряща на фиброза и/или старо фиброваскуларно отлепване на 

РПЕ, едновременно с атрофични промени на пигментния епител и нарушен интегритет 

на елипсоидната зона, а в 80% от тях и наличие на външни ретинални тубулации и 

дегенеративни кисти. При нито един случай не се установи отлепване на 

невросензорната ретина и наличие на интраретинална течност. Обобщена информация 

е представена в таблица 12.         
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Таблица 12. Количествени и качествени показатели и честотното им разпределение 

при активна и латентна CNV.  

 

 

Показатели 

Тип 1/ окултна CNV на ОСТ и ФА 

38 очи 

Активна CNV 

28 очи 

Пасивна CNV 

10 очи 

BCVA logMAR 0.9±0.5 1.5±0.4 

ЦДМ µm 286.7±116.1 267.7±69.6 

СДМ µm 278.2±31.8 281.5±56.4 

Обем mm3 9.9±1.1 10.4±1.0 

Отлепване на РПЕ  

µm 

28/28 

207.4±169.2 

10/10 

Хиперрефлективна структура 

Отлепване на НС 13/28 0/10 

Интраретинална течност 14/28 0/10 

РПЕ нарушения 6/28 10/10 

ДК и ВРТ 0/28 8/10 

Нарушения на ЕЗ 4/28 10/10 

      

При извършване на корелационен анализ в групата с активна тип 1/ окултна 

CNV не се доказа статистически значима връзка между височината на отлепването на 

РПЕ и зрителната острота (коефициент на Pearson -0.099, p=0.618). Причина за това би 

могъл да бъде фактът, че в голям брой от случаите отлепването на пигментния епител 

не ангажираше идеалния център на макулата. Независимо от това, сигнификантна 

корелация беше установена между BCVA и централната дебелина на макулата 

(p=0.008), между BCVA и средната дебелина на макулата (p=0.047), както и между 

BCVA и обема на макулата (p=0.048). Следователно колкото абсолютните стойности на 

тези показатели са по-големи (т.е дебелината на макулата е по-голяма), толкова най-

добре коригираната зрителна острота е по-ниска. Наличието на отлепване на 

невросензорната ретина и интраретинална течност приблизително в 50% от случаите 

също оказа статистически значимо влияние върху това – респективно p=0.002 и 

p=0.001. Очаквано нарушенията в елипсоидната зона бяха свързани със значителна 

редукция в BCVA (p=0.006). При непосредствено сравнение между групите с активна и 

латентна CNV съществуваше статистически значима разлика в зрителната острота 

(p=0.001). Това е обяснимо, тъй като дефинитивните промени в елипсоидната зона и 

РПЕ присъстват в 100% от случаите с латентна CNV. Централната, средната дебелина и 

обемът на макулата не достигнаха сигнификантна значимост. 

За диагностицираните чрез ангио-ОСТ неоваскуларни мембрани също бяха 

приети критерии за активност. Те са предложени от Coscas и колектив през 2015 г. на 
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база: 1) форма на неоваскуларния комплекс; 2) плътност на неосъдовете; 3) наличие на 

анастомози; 4) морфология на периферните съдови окончания; и 5) перилезионално 

хало. За активна CNV се прие мембрана притежаваща най-малко 3 от описаните 

характеристики (χ2 тест). 

От цялата група от 38 пациенти с тип 1/ окултна CNV ангио-ОСТ отчете 

патологична неоваскуларизация под РПЕ в 31 очи. Обособиха се 3 морфологични вида 

неоваскуларни мембрани: 1) CNV с форма на “медуза”, състояща се от голям, 

централен съд и периферно разклонени във всички посоки по-малки неосъдове в 12 очи 

(38.7%)(Фигура 10А); 2) CNV с форма на “ветрило”, състояща се от голям, централен 

съд и радииращи предимно в една посока по-малки съдове в 10 очи (32.3%)(Фигура 

10Б); и 3) CNV с неясна форма в 9 очи (29%) (Фигура 10В).  

 

Фигура 10. Видове тип 1 CNV, изобразени чрез ангио-ОСТ. A – CNV тип “медуза”; Б – 

CNV тип “ветрило”; В – CNV с неясна форма.  

 

Общият среден размер на неоваскуларните комплекси бе 7.7±3.8 mm2, като 

стойностите варират от 2.2 до 17.2 mm2. На таблица 13 са представени средните 

стойности на изследваните количествени показатели и наличието или липсата на 

качествени такива при отделните морфологични форми тип 1 CNV. 

 

Таблица 13. Количествени и качествени показатели и честотното им разпределение 

при различните морфологични форми на тип 1 CNV.  

 

 

Показатели 

Тип 1 CNV на ангио-ОСТ 

31 очи 

CNV  

тип “медуза” 

CNV 

тип “ветрило” 

CNV  

с неясна форма 
Брой очи/ % 12 (38.7) 10 (32.3) 9 (29) 
BCVA logMAR 1.0±0.5 1.2±0.5 1.3±0.6 
ЦДМ µm 261.5±100.9 329.9±156.8 279.0±59.1 
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СДМ µm 272.9±52.8 286.5±40.1 283.8±28.9 
Обем mm3 9.9±1.1 10.3±1.4 10.2±1.0 
CNV размер mm2 7.7±4.6 7.9±3.9 7.6±3.2 
Множество фини 

капиляри 
11/12 8/10 2/9 

Анастомози и 

периферни аркади 
8/12 6/10 1/9 

Перилезионално 

хало 
9/12 7/10 1/9 

Отлепване на РПE 12/12 10/10 9/9 
Отлепване на НС 4/12 5/10 0/9 
Интраретинална 

течност 
10/12 5/10 1/9 

РПЕ нарушения 4/12 4/10 7/9 
ДК и ВРТ 2/12 1/10 5/9 
Нарушения на ЕЗ 2/12 2/10 6/9 
Анти-VEGF 7/12 6/10 6/9 
Брой анти-VEGF 3.14±0.9 3.0±2.1 3.3±1.5 

 

 От така извършения сравнителен анализ на количествените показатели между 

групите (Kruskal-Wallis H test) не се установи статистически значима разлика в 

зрителната острота (p=0.427), размера на CNV (p=0.905), централната (p=0.445) и 

средната дебелина (p=0.919) на макулата, както и при обема й (p=0.817). Независимо от 

това, при детайлно разглеждане и статистически анализ на качествените показатели 

прави впечатление, че CNV тип “медуза” и тип “ветрило” притежават в голяма част от 

случаите разклонена съдова мрежа от фини капиляри, наличие на анастомози и 

периферни аркади, а също и хипоинтензно хало около неоваскуларния комплекс и това 

е статистически значимо спрямо тези с неясна форма (χ2, p<0.05). В допълнение на това 

ОСТ характеристиките за активност на CNV в тези групи преобладават, спрямо 

белезите за хроничен, латентен неоваскуларен процес. В групата на очите с неясна 

CNV форма тази зависимост бе в обратна посока – т.е преобладават характеристиките 

на ОСТ и ангио-ОСТ за латентна спрямо тези за активна CNV. По този начин съгласно 

aнгио-ОСТ критериите за активност на Coscas 22 от патологичните мембрани (71%) се 

класифицираха като активни CNV, а 9 (29%) като латентни. В първата група (активни) 

CNV се установи в 86.4% от случаите гъста разклонена мрежа от капиляри, в 63.6% – 

наличие на анастомози и периферни аркади, и в 71.7% – перилезионално хало. Те не 

показаха значима корелация с BCVA и с общия размер на лезията (коефициент на 

Pearson, p>0.05). Обяснение за това е обстоятелството, че площта на CNV беше 

изчислена чрез математическа формула в mm2, без да се отчете плътността на 

изграждащите мембраната неосъдове. В допълнение на това, наличието на 
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хипорефлективна зона около лезията в хориокапилариса, отъждествяваща се като 

перилезионално хало, не беше включена в общата площ на CNV. При непосредствено 

сравнение между двете групи (активни vs неактивни) CNV се установи сигнификантна 

разлика единствено в зрителната острота (Mann-Whitney U-test, p=0.004). Това 

означаваше, че пациентите с неактивни CNV имат значително редуцирана BCVA 

спрямо тези с активна форма. В групата на активна CNV основна причина за намалена 

зрителна острота беше съчетанието на отлепен невросензориум и наличието на 

интраретинални кисти (p=0.020), докато по-ниската зрителна функция при втората 

група беше в резултат от дефинитивни промени като нарушен интегритет на 

елипсоидната зона и атрофични промени в РПЕ (p=0.001). Въпреки че площта на CNV 

беше по-голяма в групата на активните в сравнение с неактивните неоваскуларни 

комплекси, тя не достигна статистическата граница за значимост. Това важеше също за 

средната и централната дебелина, и обема на макулата. 
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Резултати по задача 5 

   В настоящата дисертационна работа беше включена група от 47 пациенти (47 

очи) с ексудативна форма на МДСВ, диагностицирани с приетите за “златен стандарт” 

ФА и ОСТ. От всички 47 очи ангио-ОСТ доказа налична CNV в 40 случая (40 реално-

положителни отговора), а в 7 случая не регистрира никакъв патологичен кръвен ток. 

Във всички 7 очи (7 фалшиво-отрицателни отговора) бе регистрирано значително по 

височина отлепване на РПЕ, вариращо приблизително от 300 µm до 726 µm. Това води 

до значително абсорбиране на интензитета на скениращия лъч с резултат екраниране на 

подлежащите структури и невъзможност ангио-ОСТ да преодолее дислоцирания 

хиперрефлективен слой на РПЕ.  

В опит да бъде установена специфичността на ангио-ОСТ спрямо ОСТ, беше 

обособена друга група от 30 пациенти с неексудативна МДСВ (ранна и интермедиерна 

форма), която служеше за отрицателна контрола. Както бе описано вече, при тези 

пациенти не беше осъществено ФА. Въпреки това, данните от цветната нативна снимка 

на очното дъно, както и тези от ОСТ, правеха наличието на неоваскуларизация в тези 

очи твърде малко вероятно. В тази група при 3 очи от всички 30 пациенти (3 фалшиво-

положителни отговора) ангио-ОСТ отчете наличие на декорелационен сигнал на ниво 

хориокапиларис, суспектен за хориоидална неоваскуларизация. Но при повторен и 

задълбочен анализ се прие, че при тези случаи се касае по-скоро за проекционни 

артефакти, резултат от нарушена структура на РПЕ, както и за частично нарушение в 

автоматичната сегментация от софтуера на апарата, а не за реално съществуваща CNV. 

В останалите 27 очи (реално-отрицателни отговора) ангио-ОСТ не регистрира белези за 

неоваскуларизация нито на ниво хориокапиларис, нито в аваскуларната част на 

ретината (таблица 14). По този начин изчислената чувствителност на ангио-ОСТ 

спрямо ФА/ОСТ при диагностициране на CNV в цялата група достигна 85.1%, а 

специфичността на метода спрямо ОСТ – 90%, като повторното разглеждане на трите 

суспектни случаи повиши процента на реално-отрицателните отговори на 100%.      

 

Таблица 14. Сравнителна характеристика между ФА/ОСТ и ангио-ОСТ при 

диагностициране на хориоидална неоваскуларизация, в резултат на МДСВ. 

 

Образно-диагностични 

методи 

 

ФА/ОСТ 

Положителен Отрицателен Общо 
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отговор отговор 

 

 

Ангио-ОСТ 

Положителен 

отговор 

40 (85.1%) 3 (10%) 43 (55.8%) 

Отрицателен 

отговор 

7 (14.9%) 27 (90%) 34 (44.2%) 

Общо 47 (100%) 30 (100%) 77 (100%) 

 

 За изследване на съгласуваността между ОСТ/ФА и ангио-ОСТ в 

диагностицирането на CNV беше използван коефициента на Cohen’s kappa. Той бе 

изчислен при 95% интервал на доверителност. От използвания статистически анализ се 

установи много добра конкордантност между методите – kappa-0.73. Следователно ако 

се премахне влиянието на случайни фактори ще има съвпадение между ОСТ/ФА и 

ангио-ОСТ в 73% от случаите. Прави впечатление, че всички случаи на фалшиво-

отрицателни отговори от страна на ангио-ОСТ са при случаи с тип 1/ окултна CNV. 

Това логично води до по-ниска съгласуваност между методите при включване в анализ 

на пациенти единствено с този тип хориоидална неоваскуларизация – kappa-0.70. 

Следователно ако се премахне влиянието на случайни фактори ще има съвпадение 

между ОСТ/ФА и ангио-ОСТ при диагностициране на тип 1 CNV в 70% от случаите. В 

останалите случаи на тип 2, тип 3 и тип 4 CNV съгласуваността между методите 

достигна 100%. 

Безспорно ФА и ОСТ представляват неизменна част от диагнозата на МДСВ. 

Това е потвърдено от различни проучвания, докладващи  много висока чувствителност 

на методите. Едновременно с това, обаче, тяхната специфичност, особено на ОСТ, 

варира значително (от 47% до 98%), което може да доведе до грешна интерпретация. 

Нашите резултати демонстрират ясно способността ангио-ОСТ да визуализира и 

диагностицира различни типове CNV, в сравнение с тези методи. Ангио-ОСТ позволява 

по-детайлно анализиране на морфологията на неоваскуларния комплекс, което в 

допълнение води до нов поглед и анализ на естествения ход на заболяването и ефекта 

от евентуално проведено лечение. Чувствителността и специфичността на този 

сравнително нов образно-диагностичен метод са изследвани в различни проучвания. 

Първоначално Jia и колектив (2014 г.) демонстрират възможностите на ангио-ОСТ в 

диагностицирането, а също и способността за количествени измервания на CNV при 10 

пациенти с ексудативна МДСВ. Авторите изтъкват предимство на метода спрямо ФА 

при визуализиране на неоваскуларен комплекс при случаи със субретинална хеморагия. 

Това заключение е в противовес на резултатите на De Carlo и колектив (2015 г.), които 
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отчитат чувствителност на ангио-ОСТ от 50% и специфичност от 91%. В 3 от 4-те 

фалшиво-отрицателни отговора била регистрирана голяма субретинална хеморагия, 

което довело до сравнително ниския процент чувствителност спрямо ФА. Проучване на 

Kuehlewein и съавтори (2015 г.) при пациенти с МДСВ и тип 1/ окултна CNV 

демонстрира 75% чувствителност на ангио-ОСТ. Този процент се доближава до нашия 

резултат при този тип хориоидална неоваскуларизация – 82% (31 очи от общо 38 тип 1/ 

окултна CNV). В по-скорошно проучване Souedan и колектив (2018 г.) също изследват 

диагностичната стойност на ангио-ОСТ в регистриране на патологичен кръвен ток 

спрямо ФА, както и спрямо ФА в комбинация с ОСТ. Авторите заключават, че ангио-

ОСТ е по-чувствителен метод в сравнение с ФА, а при комбинация с на ФА и ОСТ 

установяват чувствителност и специфичност на ангио-ОСТ съответно 85.6%  и 81.5% 

спрямо двата метода. Тези резултати се доближават до нашите единствено по 

показателя сенситивност. Приблизително сходни стойности са докладвани и в 

проучване на Nikolopoulou и колектив (2018 г.). Те изследват 50 пациенти с ексудативна 

МДСВ, като цитират 88% чувствителност и 90% специфичност на ангио-ОСТ, 

резултати почти идентични на тези в нашето проучване. Максимална диагностична 

стойност на метода (100% чувствителност) е докладвана в изследване на Faridi и 

колектив (2017 г.). Авторите посочват, че анализът на всяка ен-фас ангио-ОСТ 

скенограма едновременно с такава в напречен срез дава допълнителна информация за 

съдовия ток на отделните нива, а също намалява броя на фалшиво-отрицателните 

отговори. В 6 от общо 32 очи били отчетени субретинална хеморагия (4 очи) и 

отлепване на РПЕ (2 очи), което блокира ангио-ОСТ сигнала и възпрепятства 

визуализирането на потенциална CNV под тези структури на ен-фас ангио-ОСТ. При 

допълнителен анализ на ангио-ОСТ скенограмата и в напречен срез тези случаи били 

правилно регистрирани като реално-положителни. В нашето проучване в 7 очи не беше 

визуализирана CNV в никоя част на ретината или хориоидеята. Патологичен кръвен ток 

не беше отчетен нито на ен-фас ангио-ОСТ скенограма, нито на такава в напречен срез. 

При всички тези случаи се диагностицира високо отлепване на РПЕ (над 300 µm).  

От обособената група от 30 пациенти с неексудативна МДСВ (ранна и 

интермедиерна форма) първоначално при 3 очи беше отчетен на ангио-ОСТ 

декорелационен сигнал под РПЕ, който беше тълкуван като вероятна CNV. В няколко 

ангио-ОСТ проучвания при лица с интермедиерна, неексудативна МДСВ са описани т. 

нар “тихи” CNV, без никаква характеристика за активност на ФА и ОСТ. Впоследствие, 

обаче, при по-щателно разглеждане на нашите случаи суспектната неоваскуларизация 
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беше категорично отхвърлена. Декоралационният сигнал се дължеше единствено на 

несъвършенство в работата на апарата. Проекционните артефакти и тези от 

неправилната автоматична сегментация на софтуера са известни недостатъци на ангио-

ОСТ към този момент. Независимо от това ангио-ОСТ предоставя редица възможности 

за допълнителен анализ на изследваните структури. Несъмнено бъдещите подобрения в 

този иновативен метод ще сведат до минимум настоящите софтуерни грешки, с което 

значително ще увеличат неговата чувствителност и специфичност.  
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VІ. Обобщение 

В настоящата дисертационна работа се осъществи комплексен анализ на 

приложението на ангио-ОСТ при пациенти с различни форми на МДСВ. Те бяха 

разделени съгласно общоприетата в клиничната практика класификация на суха 

(неексудативна, ненеоваскуларна) и влажна (ексудативна, неоваскуларна) форма. 

Едновременно с това бяха анализирани и две групи от здрави лица – 1-ва контролна 

група под 55-годишна възраст и 2-ра контролна група над 55-годишна възраст. Целта 

на разделянето с тази условна приета граница бе да бъде установена евентуална 

възрастово-обусловена тенденция, разлика и/или зависимост. Фактът, че МДСВ се 

среща предимно при лица над 55-годишна възраст, също изискваше подобно 

групиране, при което за статистически анализ бе използвана 2-ра контролна група, т.е 

след 55-годишна възраст. В търсене на определена корелация при здравите лица, за по-

голяма достоверност и по-акуратен статистически резултат, в конкретни случаи двете 

контролни групи биваха обединявани. 

Използваният в проучването ангио-ОСТ апарат бе Cirrus 5000 HD-OCT, 

AngioPlex, Carl Zeiss Meditec, Germany. Към този момент той разполагаше със 

софтуерен продукт, позволяващ изчисляване на количествени индекси във ФАЗ в 

повърхностния съдов плексус, SCP (площ, периметър, циркулярност), както и два 

количествени показателя в самия SCP (Perfusion map, Vessel trace). Размерът на ФАЗ и 

плътността на съдовете в дълбокия съдов плексус, DCP, както и количествени 

измервания на ниво хориокапиларис не можеха да бъдат изчислявани. 

Получените резултати са разгледани в следния ред – здрави лица, пациенти със 

суха МДСВ и пациенти с влажна МДСВ. При здравите индивиди, и по-специално във 

възрастовата група под 55 години, при директно сравнение между двата пола не се 

установи статистическа значимост в показателите на ФАЗ, централната дебелина, 

средната дебелина и обема на макулата. Установи се негативна корелация между 

площта и периметъра на ФАЗ с тези индекси. Циркулярността на ФАЗ също показа 

тенденция за негативна корелация с гореспоменатите независими индекси, но 

получените резултати не достигнаха статистическа значимост. Такава не беше 

установена и между ФАЗ и възрастта, ФАЗ и индексите за съдова плътност в 

повърхностния съдов плексус, а също и между ФАЗ и дебелината на хориоидеята. Във 

втората контролна група, над 55-годишна възраст, при директно сравнение между двата 

пола не се установи статистическа значимост в нито един от изследваните показатели. 
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Регистрира се минимална разлика в площта и периметъра на ФАЗ в полза на мъжете 

спрямо жените в този възрастов диапазон, които стойности, обаче, останаха далеч от 

линията за статистическа сигнификантност. От извършения корелационен анализ се 

установи негативна корелация между площта на ФАЗ и показателите Perfusion map и 

Vessel trace в повърхностния съдов плексус на ретината, а също и с централната 

дебелина на макулата. Периметърът и циркулярността на ФАЗ също показаха подобна 

тенденция. По подобие на 1-ва контролна група зависимост не беше установена между 

показателите на ФАЗ с възрастта и дебелината на хориоидеята. За разлика от нея, обаче, 

средната дебелина и обемът на ретината не показаха статистическа връзка в тази 

възрастова група. При непосредствен сравнителен анализ на средните стойности на 

показателите на ФАЗ при двете контролни групи се установи, че единственият сигурен 

индекс, който търпи промяна в хода на възрастта е циркулярността на ФАЗ. Това 

означава, че нейната форма става все по-неправилна в естествения ход на стареене. 

Останалите показатели (площ и периметър) се доближават значително до 

сигнификантната граница, но въпреки това не я преминават. Но при обединяване на 

двете контроли в една обща група от 116 лица както размерът, така и периметърът на 

ФАЗ показаха статистическа значима зависимост с възрастта. Отчете се положителна 

връзка между тези показатели със слаба по сила степен на корелация. Третият 

изследван показател (циркулярност) също достигна сигнификантност, но в негативна 

посока. Следователно при разглеждане на всички здрави лица в една обща група 

нашите резултати потвърждават тезата, че с напредване на възрастта размерът на ФАЗ 

също се увеличава. В допълнение, останалите изследвани индекси показват, че 

едновременно с това се увеличава също и нейния периметър, докато правилната й 

конфигурация се нарушава. 

При непосредствен сравнителен анализ на средните стойности на 

количествените показатели в SCP при двете контролни групи не се установи 

статистически значима разлика между тях в нито един от изследваните сектори както за 

Perfusion map, така и за Vessel trace. Стойностите, които се доближаваха най-много до 

статистическата граница за значимост, но без да я преминават, бяха в секторите 

вътрешен-долен и външен-горен за Perfusion map и външен-горен сектор за Vessel trace. 

Но от извършения анализ при обединяването на двете групи в една става ясно, че с 

увеличаване на възрастта в години плътността на кръвоносните съдове в ретината 

намалява. Налице е негативна корелация. Това е валидно и за двата изследвани 

показателя във всички сектори на ETDRS, с изключение единствено на външен-



 47 

темпорален сектор в индекса Perfusion map. Това е в противовес на получените 

резултати при сравнение на двете контролни групи, където не се установи такава 

възрастова зависимост. Независимо от това, по-големият брой здрави лица, както и по-

широкият възрастов диапазон в новосформираната група предопределят по-реални 

данни.  

За статистически анализ на пациентите с неексудативна МДСВ бе използвана 

единствено групата от здрави лица над 55 години, която бе съпоставима по пол и 

възраст. При директен сравнителен анализ между тази група с ранна и интермедиерна 

МДСВ показателите на ФАЗ, централната дебелина, средната дебелина и обемът на 

макулата не показаха статистически значима разлика. Такава се регистрира единствено 

в дебелината на хориоидеята между изследваните групи. При включване в 

статистическия анализ на групата с ГА сигнификантност се доказа при всички 

изследвани количествени индекси. Следователно тези пациенти се различават 

съществено в показателите не само спрямо контролната група, но също така спрямо 

пациентите с ранна и интермедиерна МДСВ. Сравнителният анализ на групите по две 

показа, че ФАЗ запазва своите характеристики в ранния и интермедиерния стадий на 

МДСВ. Нейният размер, обиколка и циркулярност остават сравнително непроменени 

спрямо ФАЗ при съпоставими по възраст и пол здрави лица. Не се отчете разлика и при 

непосредствено сравнение между ранна и интермедиарна форма. Докато дебелината на 

хориоидеята при ранната МДСВ не показа статистическа разлика в сравнение със 

здравите лица, такава беше отчетена не само между здрави очи и такива с 

интермедиерна МДСВ, но и между ранна и интермедиарна МДСВ. Сравнителният 

анализ между пациентите с ГА и здравите лица от контролната група регистрира 

статистическа значима разлика във всички изследвани показатели. Тази зависимост се 

запази и при непосредствено сравнение с всяка група от пациентите с ранна и 

интермедиерна МДСВ. Следователно пациентите с ГА имат значително по-голяма по 

размер и обиколка, по-разкръглена ФАЗ не само от здравите лица, но също и от 

пациентите с останалите форми на неексудативна МДСВ. 

При непосредствен сравнителен анализ на средните стойности на 

количествените показатели в SCP се установи, че плътността на съдовете остава 

сравнително непроменена в ранния стадий на МДСВ спрямо съпоставими по възраст и 

пол здрави лица. При сравнение между контролната група и пациентите с 

интермедиерна МДСВ, обаче, се регистрираха почти идентични зони от ETDRS при 

двата изследвани показателя, които се различаваха сигнификантно една от друга между 
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двете групи. Това бяха централен и вътрешен-горен сектор за Perfusion map, както и 

централен, вътрешен-горен и вътрешен-долен сектор за Vessel trace. Вероятно първите 

промени в плътността на съдовете, които настъпват в хода на неексудативната МДСВ, 

започват именно в интермедиерния стадий на заболяването и по-специално в 

централната част на макулата и зоните около ФАЗ. Сравнителният анализ между 

пациентите с ГА и здравите лица от контролната група регистрира статистическа 

значима разлика във всички сектори на ETDRS и при двата количествени показателя. 

Тази сигнификантност се запази и при непосредствено сравнение на очите с ГА с всяка 

група от пациентите с ранна и интермедиерна МДСВ. Следователно пациентите с ГА 

имат значително редуцирана плътност на съдовете в ретината. 

Пациентите с влажна, ексудативна МДСВ бяха анализирани отделно от другите 

групи. На ангио-ОСТ се обособиха 3 морфологични вида неоваскуларни мембрани –  

CNV с форма на “медуза”, CNV с форма на “ветрило” и CNV с неясна форма. От 

извършения сравнителен анализ на количествените показатели между тях не се 

установи статистически значима разлика в размера на CNV, зрителната острота, 

централната и средната дебелина на макулата, както и при обема й. CNV тип “медуза” 

и тип “ветрило” притежаваха в голяма част от случаите разклонена съдова мрежа от 

фини капиляри, наличие на анастомози и периферни аркади, а също и хипоинтензно 

хало около неоваскуларния комплекс и това е статистически значимо спрямо тези с 

неясна форма. Съгласно aнгио-ОСТ критериите за активност на Coscas те бяха 

класифицирани като активни CNV, а останалите като латентни такива. При 

непосредствено сравнение между активни и латентни CNV се установи сигнификантна 

разлика единствено в зрителната острота. Въпреки че площта на CNV бе по-голяма в 

групата на активните в сравнение с неактивните неоваскуларни комплекси, тя не 

достигна статистическата граница за значимост. Това важеше също за средната и 

централната дебелина, и обема на макулата. 

От всички 47 очи CNV, предварително установени чрез ФА и ОСТ, ангио-ОСТ 

отчете патологичен кръвен ток в 40 от тях (40 реално-положителни отговора). В 7 

случая (7 фалшиво-отрицателни отговора) не беше регистриран патологичен ток нито 

на ниво хориокапиларис, нито в аваскуларната част на ретината. В отрицателната 

контролна група, съставена от пациенти с неексудативна МДСВ, при 3 очи от всички 30 

пациенти (3 фалшиво-положителни отговора) ангио-ОСТ отчете наличие на 

декорелационен сигнал на ниво хориокапиларис, суспектен за хориоидална 

неоваскуларизация. Повторният анализ отхвърли това съмнение. В останалите 27 очи 
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(27 реално-отрицателни отговора) ангио-ОСТ не регистрира белези за 

неоваскуларизация нито на ниво хориокапиларис, нито в аваскуларната част на 

ретината. Така изчислената чувствителност на ангио-ОСТ спрямо ФА/ОСТ при 

диагностициране на CNV в цялата група достигна 85.1%, а специфичността на метода 

спрямо ОСТ – 90%, като повторното разглеждане на трите суспектни случаи повиши 

процента на реално-отрицателните отговори на 100%. Установи се много добра 

съгласуваност между ФА/ОСТ и ангио-ОСТ. 

Ангио-ОСТ придобива все по-голяма популярност в диагностицирането не само 

на МДСВ, но и в редица други заболявания. Методът предоставя неинвазивно детайлна 

информация както за физиологичните, така и за патологичните кръвоносни съдове в 

изследваните структури. Това дава на ангио-ОСТ безспорно предимство спрямо 

считаната за “златен стандарт” до този момент ФА. Въпреки това, предвид 

съпътстващите метода недостатъци, все още не може да измести напълно тази добре 

позната инвазивна процедура. Вероятно бъдещите подобрения в софтуера и хардуера на 

ангио-ОСТ биха направили това напълно възможно.   
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VІ. Изводи 

1. В здрави очи няма разлика в площта, периметъра и циркулярността на ФАЗ 

между мъже и жени. Такава не бе отчетена нито при разглеждане на двете 

контролни групи отделно, нито при обединяването им. Не се установява също 

категорична разлика в плътността на съдовете в повърхностния плексус на 

ретината (изчислени чрез Perfusion map и Vessel trace) между двата пола. 

 

2. В здрави очи с напредване на възрастта площта и периметърът на ФАЗ се 

увеличават, а циркулярността й се нарушава. Такава промяна в показателите на 

ФАЗ настъпва също при изтъняване на ретината и разрехавяване в плътността на 

съдовете й. 

 

3. В здрави очи с напредване на възрастта плътността на съдовете в повърхностния 

плексус на ретината (изчислени чрез Perfusion map и Vessel trace) намалява. Това 

бе отчетено при анализиране на обединената група, но не и при разглеждане на 

двете контролни групи отделно.  

 

4. В очи с ранна и интермедиерна неексудативна МДСВ няма разлика в площта, 

периметъра и циркулярността на ФАЗ спрямо съпоставими по пол и възраст 

здрави очи. Пациентите с ГА имат значително по-голяма по площ и периметър, 

и по-неправилна ФАЗ в сравнение както със здрави очи, така и с пациенти с 

ранна и интермедиерна форма. 

 

5. В очи с ранна и интермедиерна неексудативна МДСВ с изтъняване на ретината и 

разрехавяване в плътността на съдовете й площта и периметърът на ФАЗ се 

увеличават.  

 

6. В очи с ранна неексудативна МДСВ плътността на съдовете в повърхностния 

плексус на ретината остава сравнително непроменена спрямо съпоставими по 

възраст и пол здрави лица. Първите промени в плътността на съдовете, които 

настъпват в хода на неексудативната МДСВ, започват в интермедиерния стадий 

на заболяването и по-специално в централната част на макулата и зоните около 

ФАЗ.  
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7. Пациентите с ГА имат значително намалена съдова плътност в повърхностния 

плексус на ретината в сравнение както със здрави очи, така и с пациенти с ранна 

и интермедиерна форма. 

 

8. В очи с влажна, ексудативна МДСВ тип 1/ окултна CNV е най-честата 

неоваскуларизация. Морфологичните видове “медуза” и “ветрило” 

представляват активна форма CNV, а тези с неясна морфология – латентна 

форма.  

 

9. Ниската зрителна острота при активна CNV се дължи на отлепване на 

невросензорната ретина и интраретинален оток, а при латентните форми - на 

нарушение на елипсоидната зона и на РПЕ, и наличие на фиброваскуларен 

цикатрикс. 

 

10. В очи с влажна, ексудативна МДСВ при диагностициране на CNV ангио-ОСТ и 

ФА/ОСТ имат много добра съгласуваност. Недостатък към момента 

представляват основно случаите с тип 1/ окултна CNV и високо отлепване на 

РПЕ.   
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VІІ. Приноси 

1. Приноси с познавателен характер  

1.1. Направен е задълбочен и аналитичен литературен обзор на МДСВ, 

клиничната находка при различните форми на заболяването, техните 

офталмоскопски, ФА и ОСТ характеристики. 

 

1.2. Обстойно е изучен и описан методът ангио-ОСТ – същност, технически 

характеристики, видове апарати и софтуери за анализ, интерпретация на 

ангио-ОСТ скенограмите. Направен е подробен литературен обзор за 

приложението на метода при пациенти с МДСВ. Разгледани са неговите 

предимства и недостатъци.   

 

2. Приноси с научно-приложен и оригинален характер 

 

2.1. За първи път в България се анализира приложението на ангио-ОСТ при суха, 

неексудативна и влажна, ексудативна форма на МДСВ.  

 

2.2. Направи се анализ на ФАЗ и плътността на кръвоносните съдове в  

повърхностния плексус на ретината при пациенти с неексудативна МДСВ 

посредством ангио-ОСТ. 

 

2.3. Извърши се комплексен анализ на CNV при пациенти с ексудативна МДСВ 

посредством ангио-ОСТ. 

 

2.4. Направи се сравнителна характеристика между приетите за “златен 

стандарт” в диагностицирането на ексудативната МДСВ ФА/ОСТ и ангио-

ОСТ. Доказа се много добра съгласуваност между методите.  

3. Приноси с потвърдителен характер   

3.1. Доказа се ролята на съдовия фактор не само при пациенти с ексудативна 

форма, но и при неексудативна МДСВ. Установи се, че първите промени 

настъпват в интермедиерния стадий на заболяването. 
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3.2. Потвърди се по-голямата честота на тип 1/ окултна CNV спрямо останалите 

типове неоваскуларизация, резултат на МДСВ. Доказа се също, че тип 1 CNV 

се изобразява по-трудно както на ФА/ОСТ, така и на ангио-ОСТ.   
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ІХ.  Резюме 

Цел: Да се изследва клиничната значимост и определи диагностичната стойност на 

aнгио-ОСТ при пациенти със суха, неексудативна и влажна, ексудативна форма на 

МДСВ, да се оценят предимствата и недостатъците на метода и неговото приложение в 

рутинната практика. 

Пациенти и методи: В настоящето проучване са включени общо 146 пациенти (146 

очи) с МДСВ (суха и влажна форма) на средна възраст 67.5 ± 6.3 г. (mean ± SD), 

варираща от 55 г. до 82 г. От всички, 42 пациенти (42 очи) бяха диагностицирани с 

ранна неексудативна МДСВ – 20 мъже (47.6%) и 22 жени (52.4%). Интермедиерна 

неексудативна МДСВ се установи при 47 пациенти (47 очи) – 21 мъже (44.7%) и 26 

жени (55.3%). При 10 пациенти (10 очи) се диагностицира ГА – 4 мъже (40%) и 6 жени 

(60%). Пациентите с влажна, ексудативна МДСВ бяха общо 47 (47 очи) на средна 

възраст 72.7 ± 5.4 г. (от 56 г. до 82 г.), 18 мъже (38.3%) и 29 жени (61.7%). За 

сравнителен и статистически анализ бяха включени 2 контролни групr – под и над 55-

годишна възраст. Първата контролна група включваше 50 лица (50 очи) на средна 

възраст 35.7 ± 8.4 г. (от 22 г. до 53 г.), от които 21 мъже (42%) и 29 жени (58%). Тя бе 

използвана за статистически анализ с втората контролна група (над 55-годишна 

възраст). Втората контролна група, от своя страна, бе използвана за статистически 

анализ с пациентите с неексудативна МДСВ. Тя се състоя от съпоставими по възраст и 

пол 66 лица (66 очи) на средна възраст 64.02 ± 4.8 г. (от 55 г. до 74 г.), от които 30 мъже 

(45.5%) и 36 жени (54.5%). Контролните групи бяха съставени от здрави доброволци, 

отговарящи на включващите критерии. Пациентите с влажна, ексудативна форма на 

МДСВ не бяха включени в статистическа обработка с останалите групи. Те бяха 

анализирани отделно. В допълнение на рутинните методи, на всички участници в 

проучването се извърши ОСТ и ангио-ОСТ, а на пациентите с влажна, ексудативна 

МДСВ и ФА. Анализираха се количествени и качествени показатели. 

Резултати: В здрави очи не се установи разлика в площта, периметъра и 

циркулярността на ФАЗ между мъже и жени. Такава не бе отчетена нито при 

разглеждане на двете контролни групи отделно, нито при обединяването им. Не се 

установяи също категорична разлика в плътността на съдовете в повърхностния 

плексус на ретината (изчислени чрез Perfusion map и Vessel trace) между двата пола. 

Доказа се, че с напредване на възрастта площта и периметърът на ФАЗ се увеличават, а 
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циркулярността й се нарушава. Такава промяна в показателите на ФАЗ настъпва също 

при изтъняване на ретината и разрехавяване в плътността на съдовете й. Едновременно 

с това с напредване на възрастта плътността на съдовете в повърхностния плексус на 

ретината (изчислени чрез Perfusion map и Vessel trace) намалява. Това бе отчетено при 

анализиране на обединената група, но не и при разглеждане на двете контролни групи 

отделно. При пациенти с ранна и интермедиерна неексудативна МДСВ не се 

установява разлика в площта, периметъра и циркулярността на ФАЗ спрямо 

съпоставими по пол и възраст здрави очи. Пациентите с ГА имат значително по-голяма 

по площ и периметър, и по-неправилна ФАЗ в сравнение както със здрави очи, така и с 

пациенти с ранна и интермедиерна форма. При извършване на корелационен анализ се 

доказа, че в очи с ранна и интермедиерна неексудативна МДСВ с изтъняване на 

ретината и разрехавяване в плътността на съдовете й площта и периметърът на ФАЗ се 

увеличават. Изследването на Perfusion map и Vessel trace при пациенти с ранна 

неексудативна МДСВ показа, че плътността на съдовете в повърхностния плексус на 

ретината остава сравнително непроменена спрямо съпоставими по възраст и пол здрави 

лица. Първите промени в плътността на съдовете, които настъпват в хода на 

неексудативната МДСВ, започват в интермедиерния стадий на заболяването и по-

специално в централната част на макулата и зоните около ФАЗ. Пациентите с ГА имат 

значително намалена съдова плътност в повърхностния плексус на ретината в 

сравнение както със здрави очи, така и с пациенти с ранна и интермедиерна форма. При 

лица с влажна, ексудативна МДСВ се потвърди фактът, че тип 1/ окултна CNV е най-

честата неоваскуларизация. Ангио-ОСТ морфологичните видове “медуза” и “ветрило” 

представляват активна форма CNV, а тези с неясна морфология – латентна форма. При 

това ниската зрителна острота при активна CNV се дължи на отлепване на 

невросензорната ретина и интраретинален оток, а при латентните форми – на 

нарушение на елипсоидната зона и на РПЕ, и наличие на фиброваскуларен цикатрикс. 

Установи се много добра съгласуваност между ангио-ОСТ и ФА/ОСТ при 

диагностициране на CNV в очи с влажна, ексудативна МДСВ. Недостатък на ангио-

ОСТ към този момент представляват основно случаите с тип 1/ окултна CNV, 

протичащи с високо отлепване на РПЕ. 

Заключение: Ангио-ОСТ придобива все по-голяма популярност в диагностицирането 

не само на МДСВ, но и в редица други заболявания. Методът предоставя неинвазивно 

детайлна информация както за физиологичните, така и за патологичните кръвоносни 
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съдове в изследваните структури. Това дава на ангио-ОСТ безспорно предимство 

спрямо считаната за “златен стандарт” до този момент ФА. Въпреки това, предвид 

съпътстващите метода недостатъци, все още не може да измести напълно тази добре 

позната инвазивна процедура. Вероятно бъдещите подобрения в софтуера и хардуера на 

ангио-ОСТ биха направили това напълно възможно. 

Заключение: Макулна дегенерация, свързана с възрастта; Ангио-оптична кохерентна 

томография; Фовеоларна аваскуларна зона; Повърхностен съдов плекус; Хориоидална 

неоваскуларизация. 

   

 

 

 


