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Дисертационният труд съдържа 188 страници и е визуализиран с 44 
таблици, 79 фигури и 2 приложения. Структуриран е в 10 раздела: Въведе-
ние – 2 страници; Литературен обзор – 47 страници; Цел и задачи – 1 стра-
ница; Материал и методи – 16 страници; Резултати и обсъждане – 90 стра-
ници; Обобщение – 3 страници; Изводи – 2 страници; Справка за прино-
сите – 1 страници; Публикации и научни съобщения – 2 страници; Библиог-
рафия – 18 страници; Приложения – 2 страници; Библиографията включва 
312 заглавия, от които 7 на български автори и 305 от чуждестранни автори.  

  

  

  

  

  

  

  

Дисертационният труд е обсъден и е насочен за официална защита от 
разширен Катедрен съвет на Катедрата по очни болести при Медицински 
факултет на Медицински университет – Пловдив на 23.09.2020 година.  

  

  

  

  

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел при Ме-
дицински факултет на Медицински университет – Пловдив. Авторефератът 
е публикуван на интернет страницата на Медицински университет – Плов-
див – https://mu-plovdiv.bg/. 

 

 

* Забележка: Номерата на таблиците и фигурите не съответстват на номе-
рата в дисертационния труд  
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Използвани съкращения 
 

ББ                    Базедова болест 

ВОН                Вътреочно налягане 

ГМК   Горен мускулен комплекс 

ДОН                Дистиреоидна оптична невропатия 

ЕОМ                Екстраокуларни мускули 

ИБ                 Индекс на Берет 

КП                 Компютърна периметрия 

КТ               Компютърна томография 

МРИ   Долен прав мускул 

МРЛ   Латерален прав мускул 

МРМ   Медиален прав мускул 

МРС   Горен прав мускул 

ОДМ   Очедвигателни мускули 

СДМ             Сумарна дебелина на мускулите 

ТАО              Тиреоид-асоциирана офталмопатия 

ЯМР              Ядрено-магнитен резонанс 

 

CAS   Clinical activity score, скала за клинична активност 

CCT                 Централна роговична дебелина 

EUGOGO   EUropean Group On Graves’ Orbitopathy 

GO                  Graves’ Orbitopathy 

TSH                          Thyreotropin releasing hormone (тиреотропин-освобождаващ хор-
мон) 

TSH-R                      Рецептор зa TSH 

TSHR-Ab (TRAb)  Тиреотропин рецепторни антитела (TSHR-Aт) 
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Въведение 
 

Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е хронично протичащо 
автоимунно възпалително заболяване, засягащо меките тъкани на орбитата, 
очедвигателните мускули, очните ябълки и придатъци, свързано с тирео-
идна автоимунна патология (Menconi F. et al, 2014). ТАО е най-честата екс-
тратиреоидна проява при заболявания на щитовидната жлеза с автоимунна 
генеза. Тя се свързва в най-голяма степен с Базедова болест и наличния при 
нея хипертиреоидизъм, но може да изяви и при пациенти с еутиреоидизъм 
или хипотиреоидизъм, дължащ се на хроничен автоимунен тиреоидит на 
Хашимото (Wiersinga M. et al, 2002, Lazarus H.et al, 2012, Marcocci C.et al, 
1989, Bartley B. et al, 1994). За развитието на ТАО са идентифицирани мно-
жество екзогенни и ендогенни рискови фактори, имащи значение както за 
появата, така и за протичането и прогнозата на офталмопатията. 

Тиреоидната офталмопатия засяга и двата пола. Въпреки по-честото 
засягане на женския пол (9.3:1 при леките форми на ТАО), при мъжете се 
наблюдават по-тежки форми на заболяването (1.4:1) (Wiersinga M. et al, 
2002, Perros P. et al, 1993, Rose J. et al, 2005). Клиничните белези се обусла-
вят от развитието на автоимунен възпалителен процес в орбиталните меки 
тъкани и инфилтрацията на очедвигателните мускули, което води до увели-
чаване на техния обем и типично вретенообразно задебеляване на мускул-
ните тела. Естествената еволюция на заболяването включва активна възпа-
лителна фаза, която в продължение на 6 месеца до 5 години преминава в 
неактивна фиброзна фаза. Използването на CAS (clinical activity score, скала 
за клинична активност) дава възможност за оценка активността на заболя-
ването (Mourits P. et al, 1989), а NOSPECS класификацията – за тежестта на 
офталмопатията (Werner S. et al, 1969). Определянето на фазата на заболя-
ването е от изключително значение за правилния терапевтичен подход. 

Диагнозата  на ТАО обикновено не е трудна, особено при пациенти с 
екзофталм, ретракция на клепачите и анамнеза за автоимунно тиреоидно за-
боляване. Тя се основава на: оценка на тиреоидния статус – FT3, FT4, TSH, 
антитиреоидни антитела (TSHR-антитела, анти-TRO, анти-TG); пълен оф-
талмологичен преглед, включващ визус, изследване на преден очен сегмент, 
очни дъна, екзофталмометрия, тонометрия, компютърна периметрия, изс-
ледване на цветно зрение, оценка на очен мотилитет; образна диагностика – 
ЯМР, КТ, ехография на орбити и очедвигателни мускули; Провеждане на 
образно изследване на орбитите не е необходимо във всички случаи, но е 
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задължително в диференциалната диагноза за изключване на друго заболя-
ване, напр. тумор, особено при едностранна изява, при съмнение за ДОН и 
преди декомпресивна хирургия. 

Тиреоид-асоциираната офталмопатия е често усложнение при пациен-
тите с тиреоидна патология и значително влошава качеството на живот. Об-
щото нарастване на автоимунните заболявания през последните десетиле-
тия, както и увеличаването на относителния дял на патологията на щитовид-
ната жлеза, налага познаване в детайли на ектратироидните изяви, в това 
число и ТАО. 

Очните прояви при ТАО са диагностично и терапевтично предизвика-
телство, често с незадоволителни резултати от провежданото лечение. Това 
се дължи отчасти на непълно изяснената патогенеза, вариабилната клинична 
картина, продължителната еволюция на заболяването, липсата на таргетна 
терапия и нуждата от мултидисциплинарен подход. Очните изменения при 
ТАО трябва да се отдиференцират от проявите на повишен симпатикусов 
тонус при тиреотоксикоза, тъй като това има значение за терапевтичното по-
ведение. 

Познаването на заболяването, неговото клинично протичане, актив-
ност и тежест, дава възможност за правилен индивидуален подход при избор 
на лечение и налага мултидисциплинарна тясна колаборация между ендок-
ринолози, офталмолози, радиолози и хирурзи. 
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 

Цел на дисертацията: 
 

Да се установят очните прояви при тиреоид-асоциираната офталмопа-
тия, корелацията между субективни и обективни очни признаци с актив-
ността и тежестта на офталмопатията. 

 

Основни задачи: 

 

1. Да се определят активността и тежестта на ТАО чрез използване 
на скалата за активност CAS и класификацията за тежест NOSPECS и да се 
изследва връзката им с пола и възрастта на пациентите, тютюнопушенето и 
да се установи съществува ли зависимост между активност и тежест на ТАО. 

2. Да се установят тиреоидното състояние (хипер-, хипо- и еутире-
оидизъм) и нивата на TSHR-Ат при пациенти с ТАО и влиянието им върху 
активността и тежестта на ТАО. 

3. Да се установят стойностите на екзофталма при болни с ТАО, 
симетричност и асиметричност между двете очи, да се проследи връзката на 
екзофталма с пола на пациентите и активността на ТАО. Да се установи сте-
пента на съгласуваност между измерването на екзофталма чрез компютърна 
томография и чрез екзофталмометрия по Хертел. 

4. Да се установи честотата на очната хипертензия и глаукома при 
пациенти с ТАО и да се определи влиянието на активността, тежестта и ти-
реоидното състояние върху ВОН и ССТ. 

5. Да се установят КТ-промени при пациенти с ТАО и да се из-
числи индексът на Барет за оценка на риска от дистиреоидна оптична нев-
ропатия. 

6. Да се сравнят някои клинични и ехографски белези със здрави 
контроли. Да се сравнят екзофталма, централната роговична дебелина 
(ССТ), вътреочното налягане (ВОН), ширината на очната цепка и дебели-
ната на мускулите при здрави лица и при болни с ТАО. 

 
  



8 

II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Дисертационният труд е реализиран в Катедра по Очни болести при 
Медицински Университет – Пловдив с използване на базата и апаратурата 
на Клиника по Очни болести и Клиника по Образна диагностика при УМ-
БАЛ „Свети Георги” ЕАД, град Пловдив.  

Обект на проучването: 
1. Пациенти с ТАО. 
В настоящото проучване, за периода септември 2013 г. – юли 2019 г., 

са включени 85 пациенти (170 очи) с тиреоид-асоциирана офталмопатия 
(ТАО) на възраст между 22 и 72 години, със средна възраст 49.36±11 години, 
от които 66 (77.60%) жени и 19 (22.40%) мъже. Пациентите с ТАО отговарят 
на следните включващи и изключващи критерии: 

Включващи критерии: Пациенти с доказано тиреоидно заболяване – 
Базедова болест, автоимунен тиреоидит или първичен хипотиреоидизъм с 
поставена диагноза ТАО на възраст ≥ 20 години, при които не е провеждано 
кортикостероидно лечение в последните 30 дни от изследването. 

Изключващи критерии: Липса на тиреоидно заболяване; наличие на 
остри или хронични възпалителни заболявания на орбити, клепачи, конюн-
ктива, роговица, увея, ретина и зрителен нерв; наличие на туморни процеси 
в орбитите; наличие на травматични увреждания на орбита, очна ябълка и 
придатъци; наличие на вродени аномалии на орбити; наличие на парези/па-
рализи на очедвигателни мускули от неврогенно естество; лечение с корти-
костероиди в последните 30 дни от изследването; възраст < 20 години (по-
ради малкия брой случаи, пациентите под 20 год. възраст бяха изключени 
от проучването); рефрактивни сферични аномалии > ± 5.0 диоптъра; астиг-
матизъм > ± 2.0 диоптъра. 

2. Контролна група – здрави доброволци (без ТАО). В изследваната 
контролна група са включени 85 доброволци (85 очи) на средна възраст 
49.18 ±11.02 години (mean ± SD), от които 20 мъже (23.5%) и 65 жени (76.5 
%) без данни за ТАО и/или други очни заболявания, отговарящи на следните 
включващи и изключващи критерии:    

Включващи критерии: доброволци на възраст ≥ 20 години. 

Изключващи критерии: възраст < 20 години; наличие или анамнеза за 
тиреоидно заболяване; наличие или анамнестични данни за заболявания, об-
хващащи орбита, клепачи, конюнктива, роговица, увея, ретина, зрителен 
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Определяне на зрителна острота и рефракция. Използвана е десе-
тичната таблица на Моноайе.  

Изследване на зенични реакции на светлина (пряка и консенсу-
ална) и очен мотилитет – изследвани по стандартна методика. 

Изследване на цветоусещането. Използвана е цветната таблица на 
Ишихара като се изследва всяко око по отделно при добро дневно осветле-
ние и време на експозиция на всяка карта 5 сек. 

Изследване на ширината на очната цепка и оценка на ретракци-
ята на горен и долен клепач. Извършено е измерване на очната апертура с 
милиметрова линийка, поставена вертикално и минаваща през зеничен план 
като се оцени и проекцията на най-високата точка на горния клепач (“lateral 
flare”). При нормална позиция горният клепач покрива 1.5-2 mm от рогови-
цата, а долният клепач е на нивото на очния лимб. 

Екзофталмометрия по Хертел. Клинично оценката на проптозата се 
извърши с екзофталмометъра на Хертел след оценка на възпалителните бе-
лези на клепачите и конюнктивата. При всички пациенти и здрави контроли 
се използва един и същ екзофталмометър. 

Огледалният екзофталмометър на Хертел се състои от една релса с де-
ления от 75 до 120 mm, на която се намират две рамки – едната фиксирана, 
а другата подвижна. Всяка рамка се състои от милиметрова скала (0-30 mm), 
поставена успоредно на очната ос (и перпендикулярно на релсата), и две 
кръстосани огледала с размери 50/5 mm, стоящи под ъгъл 45° спрямо същата 
ос. В горното огледало се отразява скалата, а в долното-роговицата в про-
фил. По този начин се определя разстоянието от външния костен ръб на ор-
битата до върха на роговицата в милиметри за всяко око и базата, на която 
се извършва изследването. 

При нашата изследвана група пациенти с ТАО приехме горни рефе-
рентни стойности за екзофталма за жени 19.45 mm, а за мъже 21.85 mm, оп-
ределени на базата на средните стойности и стандартните отклонения при 
мъжете и жените здрави контроли. 

Биомикроскопия. Оцени се състоянието на преден очен сегмент. На-
личието на хемоза се отчете по нивото на сепарация на конюнктивата от 
склерата при насочване на сноп светлина от биомикроскопа темпорално от 
лимба. При ниво на сепарация, по-високо от 1/3 от апертурата се прие нали-
чие на хемоза. Оцени се наличието на инекция на конюнктивата, вкл. на 
пликата и полулунната гънка. 
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Тонометрия по Голдман. Извърши се измерване на ВОН по Голдман 
след биомикроскопското изследване на преден очен сегмент по стандарт-
ната методика в I позиция на очната ябълка и второ измерване на ВОН за 
всяко око при отклонение на очната ябълка 30° нагоре.  

Индиректна офталмоскопия. Използвана е 90 D леща и биомикрос-
коп при мидриаза. 

Пахиметрия. За изследване на централната роговична дебелина е из-
ползвана ултразвукова пахиметрия, която се извърши на апарата OcuScan 
(Alcon, USA) след локална анестезия в легнало положение на пациента. 
 Стандартна автоматична периметрия. Изследването се извърши с 
апарат Humphrey Field Analyzer II (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). 
Приложи се програма 30-2 и Full Threshold стратегия, като се подбраха само 
достоверни периметрични изследвания с фалшиво позитивни и фалшиво не-
гативни отговори < 33% и загуба на фиксация < 20%. 

2. Образни методи. 

Ултразвукова диагностика – B-ехография. Изследването се из-
върши с апарат Aviso, Quantel Mediacal като се използва 10 MHz сонда за 
изследване дебелината на очедвигателните мускули. Техническите характе-
ристики на апарата са представени на Таблица 1. 

Таблица 1. Технически характеристики на апарата Aviso, Quantel Mediacal, използван за 
B-ехография.  

Нива на сивото 256 
Регулируемо усилване 20 до 110 dB 
Контрол на времевото усилване 0 до 30 dB 
Мануално и синхронизирано регулиране 25 до 90 dB 
Капацитет за съхранение на изображения и видео-
записи (продължителност до 40 сек.) 

Неограничен 

Инструменти за обработка на изображенията цветни филтри, калипер, маркери, 
площи, ъгли, коментари 

Магнитна 10 MHz сонда 
Честота на трансдюсера 10 MHz 

Ъгъл на изследване 50° 

Дълбочина на изследване 20 до 60 mm (0.79° до 2.37̋) 

Фокус 21 до 25 mm (0.83̋до 0.98̋) 
Аксиална резолюция 150 µm 
Латерална резолюция 300 µm 
Скорост на кадрите До 16 Hz 
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 Ехографията на очедвигателните мускули се извърши след локална 
анестезия с Алкаин в легнало положение на пациента с използване на кон-
тактен гел при първа позиция на очната ябълка или с изместване до 10° в 
посока на изследвания мускул. При пациенти със страбизъм и отклонена 
очна ябълка с невъзможност за поглед право напред, едноименният мускул 
на другото око се изследва при аналогична позиция. Осъществи се транс-
верзална и лонгитудинална ехография последователно на двете очи. Транс-
верзалната ехография представя мускулите в напречно сечение. При този 
подход сондата се постави върху очната ябълка около екватора от страната, 
противоположна на изследвания мускул. Маркерът на сондата се ориентира 
нагоре при вертикалните скенове – за изследване на хоризонталните мус-
кули (назален и латерален прав мускул) и назално – за хоризонталните ске-
нове за изследване на вертикалните мускули (горен мускулен комплекс, 
включващ горен прав мускул и леватора, и долния прав мускул). По този 
начин на дисплея мускулът се представя като овален дефект на фона на ор-
биталната мека тъкан от дясната страна на ехограмата (Фиг.5А). Дебелината 
на мускулите се измери на лонгитудинални ехограми, при които сондата е 
ориентирана с маркера по лимба като сочи центъра на роговицата, противо-
положно на страната на изследвания мускул.  

При лонгитудиналните срезове трансдюсерът осцилира перпендику-
лярно на лимба и представя мускула по дължина. На дисплея изследваният 
мускул отново се представя в дясно на ехограмата като инсерцията му е 
горе, а мускулното тяло – в долната част на ехограмата. (Фиг.5Б). Измерва-
нето чрез калипера в милиметри се извърши в най-дебелата част на мускул-
ното тяло.  

A.             Б.   

Фигура 5. Изображение на очедвигателен мускул при: А. трансверзален срез. Б. лонги-
тудинален срез 
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 Компютърна томография. Изследването се извърши в Клиниката по 
образна диагностика на УМБАЛ „Св. Георги“, след подписване на инфор-
мирано съгласие от пациента. Използва се мултидетекторен 16-слайсов ком-
пютърен томограф BrightSpeed, General electric, без апликация на контрас-
тна интравенозна субстанция. При всички пациенти е приложен протокол 
„Орбита“ с характеристики, дадени в Таблица 2. 

Таблица 2. Характеристики на програма „Орбита“ на КТ BrightSpeed, CE 16. 

Параметри BrightSpeed, CE 16 
Scan type Helical 
Rotation time (sec)  0.6 
Beam collimation (mm) 10 
Detector rows 16 
Pitch 0.562 
Speed (mm/rot) 5.625 
Detector configuration  16x0.625 
Slice thickness 1.25 
Interval (mm) 0.75 
Scan FOV Head 
kV Interval 80-140 

  

При осъществяване на КТ на орбити пациентът е ориентиран в лег-
нало положение по гръб, затворени очи, при напълно неподвижна позиция 
на главата. 

На аксиални КТ-срезове се измери дебелината на медиалния и лате-
ралния прави очедвигателни мускули, като се избраха онези скенограми, 
при които се визуализира най-дебелата част на мускулното тяло за всеки 
мускул (Фиг.6А). Също на аксиален срез се определи дължината на интер-
зигоматичната линия и проптозата за всяка очна ябълка по отстоянието 
(перпендикулярно) на предния полюс на окото до тази линия (Фиг.6Б). 

А.     Б.  
Фигура 6. А. Измерване на медиален прав мускул на аксиален КТ-срез; Б. Измерване на 
дължината на интерзигоматичната линия (маркирана в синьо) и проптозата (маркирана 
в жълто) на аксиален КТ-срез. 
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 На коронарни КТ-срезове се определи дебелината на горен мускулен 
комплекс (горен прав мускул + леватор) и долен прав мускул като се избраха 
скенограми, в които мускулите са в най-голяма дебелина (Фиг.7A). За из-
числяване на индекса на Барет се използва коронарен КТ-срез, който минава 
по средата на дистанцията между заден полюс на очната ябълка и върха на 
орбитата. Измери се дебелината на мускулите, ширината на орбитата (разс-
тоянието между латерален и медиален орбитен ръб) и височината на орби-
тата  (разстоянието между горен и долен орбитен ръб). Хоризонталният мус-
кулен индекс се определи като процент мускулна заетост от ширината на 
орбитата, а вертикалният мускулен индекс като процент мускулна заетост 
от височината на орбитата (Фиг.7Б). За индекс на Барет се прие по-големият 
от двата мускулни индекси.  

А.      Б.  
Фигура 7. Коронарен КТ-срез. А. измерване на дебелината на очедвигателните мускули; 
Б. изчисляване на хоризонталния и вертикалния мускулен индекс. А – медиален прав 
мускул (МРМ), В – латерален прав мускул (МРЛ), С – ширина на орбитата; D – горен 
мускулен комплекс (ГМК), Е – долен прав мускул (МРИ), F –  височина на орбитата.  
Хоризонтален мускулен индекс = (МРМ+МРЛ)/ширина на орбитата х100 
Вертикален мускулен индекс = (ГМК+МРИ)/височината на орбитата х100 
 

3. Лабораторни методи 
Клинично-лабораторни изследвания – включват изследването на спе-

цифични тиреоидно свързани кръвни тестове – FT3, FT4, TSH, anti-TG, anti-
TRO, TRAb, даващи информация за функционалното състояние на щито-
видната жлеза и активността на основното заболяване. Референтни стой-
ности според нашата клинична лаборатория са: FT3 3.6-6.0 pmol/l; FT4 7.86-
14.41 pmol/l; TSH 0.340-5.600 mU/l; Anti-TG-Ат (TAT) 0-4 ME/ml; Anti-TRO-
Ат (МАТ) 0-9 IU/ml; Anti-TSHR-Ат (TRAb) ELISA 0-1 IU/ml. 

 
4. Статистически методи 

 За анализ на продължителни величини с нормално разпределение са 
използвани параметрични статистически методи:  

o Средни стойности и стандартно отклонение – дескриптивна статис-
тика  
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o Т-тест за независими извадки за съпоставка на две независими групи 
(Independent samples Т-test) 

o Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) 
o Корелационен анализ на Пирсън (Pearson – r correlation) за изследване 

на връзката между две продължителни, нормално разпределение ве-
личини.  

 При продължителни величини с асиметрично разпределение, номи-
нални, ординални и бинарни величини са използвани  непараметрични ста-
тистически методи: 

o Тест Хи-квадрат (Chi-square test) за установяване на асоциация между 
величини измерени по номинални или ординални скали 

o Тест на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции 
o Рангова корелация на Спирмaн (Spearman’s rank-order correlation) за 

изследване на връзката между две величини с несиметрично разпре-
деление и/или измерени по ординална скала 

o Бинарна логистична регресия  
o ROC крива (ROC curve) с площ под кривата (Аrea under the curve, 

AUC) 
o Сензитивност, специфичност и гранична критерийна стойност  

Резултатите са обобщени в таблици и илюстрирани с подходящи гра-
фики, включващи: стълбовидни графики (Bar graphs), кръгови графики (Pie 
charts), графики на индивидуалните и средни стойности (Individual value 
plots), диаграми на разсейване за представяне на значими корелации (Scatter 
plots), бинарни регресионни графики (Binary fitted regression line), графиката 
на Бланд-Олтмън (Bland-Altman plot), ROC криви (ROC curves). 
 Корелационните коефициенти са интерпретирани спрямо референт-
ните стойности на Коен (Cohen, 1988) както следва: 

o много голяма/висока корелация: ± (0.70-1.0) 
o голяма/висока корелация: ± (0.50-0.69) 
o средна/умерена корелация: ± (0.30-0.49) 
o слаба/ниска корелация:  ± (0.10-0.29) 

 
Статистическа значимост е отчетена при допустимо ниво на грешка 

алфа (alpha) = 0.05 (p < 0.5). Анализът на данните е извършен със статисти-
ческата програма IBM SPSS, версия 26 (2018), специализираната програма 
за медицински анализи MedCalc версия 19.0.7 (2020) и статистическата 
програмата Minitab версия 18.1 (2017).  
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Анализ на връзката между активността на ТАО и възрастта на паци-
ентите  

 Резултатите показаха липса на асоциация между възрастта на пациен-
тите и активността на ТАО, r = – 0.61, p = 0.582 (Pearson – r correlation). 

 При групата с активност се установи  малко по-ниска средна възраст 
(47.71±11.21 години) в сравнение с групата без активност (51.23±10.76 го-
дини), но разликата не беше значима (p = 0.145). 

Резултати относно тежестта на ТАО   

Резултати относно връзката между тежестта на ТАО и пола на па-
циентите  

 Резултатите показаха значима асоциация между пола на пациентите и 
тежестта на ТАО (p = 0.024) (Фиг.11). Прави впечатление, че при мъжете 
няма пациенти в първите две степени. Като цяло, по-тежка степен на ТАО 
(класове от 4 до 6), се установи при по-висок процент от мъжете в сравнение 
с жените. 

 
 Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни оплаквания; 2 – симптоми 

от страна на меките тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения; 
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение 

Фигура 11. Значима асоциация между тежестта на ТАО и пола на пациентите 
 

Резултати относно връзката между тежестта на ТАО и възрастта 
на пациентите  

 Резултатите показаха липса на значима асоциация между двете вели-
чини (rs = 0.016, p = 0.885, Spearman’s rank-order correlation). 
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Резултати относно връзката между тежестта на ТАО и тютюнопу-
шене  

 Резултатите показаха значима асоциация между двете величини (p = 
0.022), която най-вече се изразява при първите две и последните две степени 
на тежест на ТАО. На Фигура 12 се вижда по-висок процент на пациенти 
непушачи с оплаквания от първите две степени. Обратна тенденция се наб-
людава при последните две степени (клас 5 – засягане на корнеята и клас 
6 – загуба на зрение),  които не фигурират сред непушачите (0%) и се срещат 
при общо 16.7% от пушачите (4.2% с клас 5 и 12.5% с клас 6).  
   

 
 Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни оплаквания; 2 – симптоми 

от страна на меките тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения; 
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение 

Фигура 12. Значима асоциация между тежестта на ТАО и тютюнопушене 
 
 Проведената бинарна логистична регресия за изчисляване вероят-
ността от поява на оплаквания от по-тежка степен при пациентите пушачи 
показа 1.78 пъти по-висока вероятност от наличие на по-тежки степени на 
TAO (засягане на корнеята и загуба на зрение) при пациентите пушачи, с 
95% доверителен интервал между 1.16-2.70 (p = 0.003).  

Резултати относно връзката между активността и тежестта на 
ТАО   

 Между активността и тежестта на ТАО се установи висока положи-
телна корелация със статистическа значимост (rs = 0.503, p < 0.001, 
Spearman’s rank-order correlation). По-висока активност на ТАО (по-голям 
брой точки за активност) се наблюдава при по-високите степени на тежест 
на ТАО (Фиг.13).  
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 Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни оплаквания; 2 – симптоми 

от страна на меките тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения; 
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение 

Фигура 13. Значима асоциация между активността и тежестта на ТАО 
 
 
ОБСЪЖДАНЕ: 
 В изследваната група пациенти с ТАО преобладава Базедовата болест 
като основно тиреоидно заболяване (83.5%). По литературни данни между 
77% и 90% от пациентите с ТАО са с Базедова болест и значително по-малък 
процент са с автоимунен тиреоидит (Savku E. et al, 2015).  

По литературни данни ТАО засяга женския пол 4 до 5 пъти по-често 
в сравнение с мъжкия пол. При жените ТАО започва в по-ранна възраст, а 
възрастовият пик на заболеваемостта при мъжете е изместен с 5 г. (Bartley 
B. et al, 1994, Lim L. et al, 2008, Lim C. et al, 2015). Според Qian Li и съавтори 
най-висока честота на разпространение на ТАО сред жените е възрастта 
между 31 и 40 г., а за мъжете – 41-50 г. (Li Q. et al, 2017). В свое проучване 
авторите установяват средна възраст при мъжете с ТАО 46.56±11.08 г., а при 
жените 41.39±12.63 г. Ние изчислихме най-висок относителен дял на паци-
ентите с поява на ТАО във възрастовия интервал 41 и 50 години за жените 
и между 51 и 60 години – за мъжете, като не отбелязахме статистически зна-
чима разлика в средната възраст между жените и мъжете в изследваната 
група пациенти (р = 0.833).  

Очните симптоми при тиреоид-асоциираната офталмопатия варират в 
широк спектър от лека ретракция на клепачите и оток на меките тъкани до 
дистиреоидна оптична невропатия и корнеална перфорация (Prummel F. et 
al, 2015). В нашето проучване най-чести симптоми са екзофталмът в 67.65% 
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и ретракцията на клепачите в 60% от случаите. Подобни резултати се съоб-
щават и от други автори. Sasim и колектив (Sasim V. et al, 2008) установяват 
най-чест симптом ретракция на клепачите (76%), следван от проптоза (58%), 
а Lim и колеги  (Lim L. et al, 2008) откриват проптозата като най-честа проява 
(65.5%) сред серията изследвани пациенти с ТАО, следвана от ретракция на 
клепачите (53.4%).  

В нашата група не установихме зависимост между възрастта и пола на 
пациентите с активността на ТАО, но открихме значима асоциация между 
тежестта на ТАО и пола на изследваните лица. Докато 3-та степен на тежест 
на ТАО, с основен белег екзофталм, е еднакво срещана и за двата пола 
(52.6% – при мъжете и 53% – при жените), то по- тежките степени на офтал-
мопатия (4 до 6 клас по NOSPECS) се наблюдаваха по-често при мъжете 
(47.4%) в сравнение с жените (18.1%). Подобно на нашите резултати, в свое 
проучване Savku и Gündüz установяват, че мъжкият пол е определящ рисков 
фактор за тежест на ТАО (Savku E. et al, 2015). Те откриват, че докато 34.5% 
от леките форми са при мъже, то този процент нараства на 49.5% за тежките 
случаи или съотношението жени:мъже е 1.9:1 при леките форми и 1:1 – при 
тежките. Kendler и колектив също показват позитивна корелация между те-
жестта на ТАО и мъжкия пол (Kendler D. et al, 1993). Някои други проучва-
ния съобщават за по-голяма честота на тежките в сравнение с леките форми 
на ТАО при мъжете, но без статистически значима разлика (Tanda L. et al, 
2013, Lee H. et al, 2010). 

В нашето изследване преобладават леките форми на ТАО, а тежките, 
застрашаващи зрителните функции (ДОН) са 5.9%. Базирайки се на класи-
фикацията на EUGOGO за тежест на офталмопатията, Savku и Gündüz отк-
риват, че по-голямата част от изследваните очи са с леки симптоми, а теж-
кото засягане е само в 2% от случаите (Savku E. et al, 2015). Подобно на това, 
Tanda и колеги наблюдават голяма честота на лека офталмопатия (73.6%), а 
тежки случаи – в 5.3% (Tanda L. et al, 2013). Sasim и съавтори също съобща-
ват, че симптомите на ТАО обикновено са леки (64%), въпреки, че открива 
по-висока честота на тежки случаи (9%) (Sasim V. et al, 2008). В мултицент-
рово EUGOGO проучване, водено от Prummel и колектив, се докладва за 
леки форми в 40%, леки към тежки – в 32% и тежки – в 28% от случаите 
(Prummel F.et al, 2003). По-голямата честота на тежка офталмопатия може 
би се дължи на факта, че EUGOGO-центърът консултира тежки и компли-
цирани случаи.  
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Въпреки, че в литературата се съобщава за по-тежко протичане на 
ТАО при по-възрастни пациенти, ние не установихме статистически зна-
чима асоциация между двете величини (възраст – тежест). Най-висока 
средна възраст получихме при пациентите от 6 клас по тежест, а най-ниска – 
при пациентите от 2 клас, но стойностите не достигнаха статистическа зна-
чимост (rs  = 0.016, p = 0.885).  

Bartley и съавтори установяват засягане на роговицата при 10% от 
всички пациенти с ТАО по време на поставяне на диагнозата (Bartley B. et 
al, 1994). В нашата група засягане на роговицата открихме при 4.2%. Основ-
ните причини за увреждане на роговицата са недостатъчният слъзен филм и 
експозиционната кератопатия вследствие на екзофталма. Голяма част от па-
циентите с ТАО имат някаква степен на роговични изменения по време на 
развитие на заболяването, въпреки, че тежките компликации като роговични 
язви и перфорации са редки, вероятно поради широкото приложение на за-
местителни сълзи. 

Излагането на определени увреждащи фактори от околната среда, 
включително и тютюнопушене, води до загуба на толерантност към собст-
вените протеини при генетично предразположени индивиди (Vestergaard P, 
2002). Тютюнопушенето е свързано с около 10% по-висок риск за възник-
ване на тиреоидни автоимунни заболявания, както и за тяхното клинично 
протичане – тежест, протрахиран ход и по-голяма честота на рецидивите 
(Лозанов Б. et al, 2018). Предполага се, че този ефект се дължи на повлияване 
на имунореактивността чрез Т-лимфоцитите, както и на повишена експре-
сия на тиреоглобулин и други автоантигени в тиреоидните клетки при пу-
шачи. Това обяснява защо цигарената употреба е важен рисков фактор за 
развитие на Базедова болест и ТАО. В редица проучвания се съобщава за 
повишен риск от поява на офталмопатия 2-10 пъти при пушачи, като както 
честотата, така и тежестта на ТАО пряко корелират с тежестта и продължи-
телността на тютюнопушенето (Prummel F. et al, 1993, Sasim V. et al, 2008, 
Lee H. et al, 2010, Hagg E. et al, 1987, Keltner L, 1998).  Други изследвания 
показват връзката между пушенето и задебеляването на ЕОМ, рестриктив-
ната миопатия, развитието на тежка ТАО и ДОН (Lee H. et al, 2010, Wang J. 
et al, 2013, Nunnery W. et al, 1993). Ние установихме положителна корелация 
между степените на тежест на ТАО и тютюнопушенето. При леките степени 
на тежест преобладаваха пациентите-непушачи, а при тежките степени (5 и 
6 клас) всички пациенти бяха пушачи. Резултатите показаха 1.78 пъти по-
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висока вероятност от наличие на по-тежки степени на ТАО (засягане на кор-
неята и загуба на зрение) при пациентите пушачи (95% CI между 1.16 – 2.7, 
p = 0.003). Nunnery и съавтори също отбелязват, че развитието на ДОН е по-
честа при пушачи в сравнение с непушачи (Nunnery W. et al, 1993). Пуше-
нето влошава  ефективността на медикаментозната терапия и повишава 
риска за рецидиви на тироидната офталмопатия, особено при мъже (Mann 
K, 1999, Wiersinga W. et al, 2002, Eckstein A. et al, 2003, Chavis P, 2002, 
Kimball L. et al, 2002).  

Скалата за оценка на клиничната активност дава възможност за опре-
деляне на белезите на възпаление, които са характерни при активен авто-
имунен възпалителен процес. В нашата група най-често срещаният белег на 
възпаление беше инекцията на конюнктивата, която се откри при 58.8%, 
следвана от оток на клепачите при 55.3% и хемоза на конюнктивата (54%). 
В свое проучване Jankauskiene и Imbrasiene изследват пациенти с ТАО и ус-
тановяват, че най-честите клинични белези за активност са периорбиталните 
отоци – в 66.67%, хемоза – 59.26% и инекция на конюнктивата в 45.15% от 
случаите (Jankauskiené J. et al, 2006). Savku и колеги отчитат значително по-
висок процент клепачен едем – 80.7% и сходен за конюнктивалната хипере-
мия – 52.6% като най-чести прояви на ТАО. От включените в тяхното изс-
ледване пациенти 32.6% са били в активна фаза, а 67.4% – в неактивна (Savku 
E. et al, 2015). 

Субективните оплаквания като чувство за чуждо тяло, сълзене, болка 
в окото, замъглено зрение, промяна във външния вид (ретракция на клепа-
чите и екзофталм) се установиха значимо по-често при пациентите с актив-
ност на ТАО, в сравнение с тези без активност. Не се откриха полови разли-
чия както в обективните, така и в субективнитe белези за активност на ТАО 
(p > 0.05) в нашата изследвана група. В изследване върху 120 души с ТАО 
Bartley и сътрудници описват честотата на следните белези и симптоми: рет-
ракция на клепачите (91%), проптоза (62%), дисфункция на очедвигател-
ните мускули (42%), конюнктивна хиперемия (34%), клепачен оток (32%), 
хемоза (23%), ДОН (6%), диплопия (33%), болка и дискомфорт (30%), съл-
зене (21%), фотофобия (16%) и намалено зрение (9%) (Bartley B. et al, 1996). 
В нашата група най-честите субективни оплаквания бяха чувство за чуждо 
тяло, сълзене и болка в очите, следвани от диплопия, а в най-лека степен – 
намаленото зрение, за разлика от проучването на Bartley, в което основно 
субективно оплакване е двойното виждане (Bartley B. et al, 1996). 
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 Ние определихме висока положителна корелация между активността 
и тежестта на ТАО, като по-висока активност се наблюдаваше при по-висо-
ките степени на тежест (rs = 0.503, p < 0.001). Това показва необходимостта 
от адекватно лечение и строг мониторинг на пациентите в активна фаза на 
офталмопатията, за да не прогресират симптомите до тежки изяви, застра-
шаващи зрителните функции, както и влошаващи качеството на живот на 
пациентите с тиреоид-асоциирана офталмопатия.  
 
Резултати по Задача 2.  
 

 В изследваната група пациенти се установи следното разпределение 
спрямо тиреоидно състояние: 32 (37.6%) пациенти с хипертиреоидизъм, 10 
(11.8%) – с хипотиреоидизъм и 43 (50.6%) – с еутиреоидизъм. 
 
 Анализ на връзката между активността на ТАО, тиреоидното състо-
яние и нивото на TSHR-Ат 

 Активност на ТАО се установи при мнозинството от пациентите с хи-
пертиреоидизъм (72%) и хипотиреоидизъм (90%), a липса на активност се 
наблюдава при мнозинството (70%) от пациентите с еутиреоидизъм 
(p<0.001) (Фиг.14).  

 
Фигура 14. Връзка между активността на ТАО и тиреоидното състояние 

 

 Връзката между активността на ТАО и нивото на TSHR-Aт беше прос-
ледена чрез Т-тест за две независими извадки (Independent samples T-test). 
Резултатите (Табл.7) показаха значимо по-висока средна стойност на TSHR-
Aт при групата пациенти с активност на ТАО в сравнение с групата без ак-
тивност на ТАО (p=0.000).  
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 Потенциалната връзка между тежестта на ТАО и нивото на TSHR-Aт 
беше анализирана чрез корелационния анализ на Спирмън (Spearman rank-
order correlation). Резултатите показаха липса на значима асоциация между 
двете величини, rs = 0.083, p = 0.450.  
  

ОБСЪЖДАНЕ:  

Лечението на пациенти с тироидна дисфункция цели достигане и за-
държане  на еутиреоидно състояние, тъй като както хипер-, така и хипоти-
реоидизмът повишават риска за развитие и влошаване на тиреоид-асоции-
рана офталмопатия (Bartalena L. et al, 2016, Prummel F. et al, 1990). Доказано 
е влошаване на активна ТАО, както и повишен риск за поява на офталмопа-
тия при хипотиреоидизъм (Almqvist S. et al, 1972, Tallstedt L. et al, 1994). По-
високите нива в кръвта на TSH при хипотиреоидизъм води до свързването 
му с TSH-R на повърхността на орбиталните фибробласти и активиране на 
възпалителната реакция. В нашето проучване установихме, че и при двете 
групи пациенти – с хипер- и хипотиреоидизъм преобладават лицата с актив-
ност на заболяването, а при еутиреоидните пациенти водещи са неактивните 
форми на ТАО. При хипотиреоидизъм 90% от случаите бяха с активност на 
орбитопатията, а при хипертиреоидизъм – 72%, докато еутиреоидните па-
циенти с ТАО в 70% бяха без активност на офталмопатията. По отношение 
на тежестта на заболяването при по-леките степени по NOSPECS класифи-
кацията преобладаваха пациентите с еутиреоидизъм, а при хипотиреоид-
ните пациенти установихме, че 40 % са в класовете 4, 5 и 6. Въпреки това 
ние не доказахме корелационна зависимост между тежестта на ТАО и хор-
моналното състояние на пациентите. Prummel и съавтори изследват връз-
ката между тиреоидното състояние и тежестта на ТАО при 90 пациенти и 
установяват, че повечето дистиреоидни пациенти са в групите с тежка ТАО 
(Prummel F. et al, 1990). Те сравняват също клиничните белези в групите с 
еу- и дистиреоидизъм и откриват, че пациентите с еутиреоидно състояние 
имат по-слабо изразена проптоза в сравнение с пациентите с дистиреоидно 
състояние (19.9±3.5 срещу 20.8±3.4 mm), по-добра зрителна острота и по-
лека ТАО според NOSPECS класификацията. 

Позитивните тестове на различни тиреоидни антитела подпомагат ди-
агнозата на автоимунните тиреоидни болести. При Базедова болест антити-
реоглобулинови антитела се представят в около 30% от пациентите, а анти-
микрозомалните антитела – в около 60%. Тиреотропин-рецепторните анти-
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тела (TRAb) се откриват при повече от 95% от болните с Базедов хиперти-
реоидизъм и в около 50% в еутиреоидните форми на Базедова болест 
(Paunkovic J. et al, 2006). Повишената експресия на TSH-R в орбиталните 
тъкани при пациенти в активен стадий на офталмопатия подкрепя важната 
роля на TSHR-антитела (TRAb) в патогенезата на ТАО (Boschi A. et al, 2005, 
Wakelkamp J. et al, 2003, Iyer S. et al, 2012). TRAb са имуноглобулини от клас 
IgG и се разделят на тиреостимулиращи (TSAb), тиреоинхибиращи (TBAb) 
и неутрални антитела според функционалните им ефекти (Seo S. et al, 2018). 
От тези антитела е известно, че стимулиращите Ат имат директно значение 
за развитието на хипертиреоидизъм и участват в патогенезата на орбитал-
ното увреждане, докато инхибиращите Ат са отговорни за хипотирео-
идизма, като блокират TSH и TSAb и се съобщава, че проявяват блокиращ 
ефект върху сигналите, причинени от TSAb в орбиталната тъкан (Turcu F. et 
al, 2013, Agretti P. et al, 2005, Chazenbalk D. et al, 2002). Неутралните анти-
тела не оказват функционално влияние при свързването си с TSH-R 
(Rapoport B. et al, 1998, Minich B. et al, 2000). 

Тясна връзка между нивата на TSAb и развитието, активността и те-
жестта на ТАО сред хипертиреоидни, еутиреоидни и хипотиреоидни паци-
енти са документирани от редица автори (Goh Y. et al, 2004, Ohtsuka K. et al, 
2000, Kazuo K. et al, 1997, Khoo H. et al, 2000, Tamaki H. et al, 1989, Kahaly J. 
et al, 2016). Тези резултати предполагат, че TSAb може да разглеждат като 
имунологичен биомаркер за ТАО, независимо от функционалния статус на 
щитовидната жлеза. Трябва да се отбележи обаче, че биоанализите на сти-
мулиращите антитела (TSAb) са по-скъпи, технически по-взискателни и по-
малко достъпни от анализите на TBII. 

Wiersinga и колектив (Wiersinga W. et al, 2018) изследват 348 пациенти 
с Базедова болест и заключават, че високите нива на TRAb са един от неза-
висимите предиктори за развитие на ТАО при пациенти с Базедова болест, 
а Lantz и сътрудници (Lantz M. et al, 2014) проследяват 399 болни с ББ за 
период от 0 до 67 месеца и установяват, че при пациентите с титри на TBII 
> 6.3 IU/L има по-висок риск от развитие на ТАО.  

Noh и колектив (Noh Y. et al 2000), както и Woo и колеги (Woo J. eta al, 
2015) в свои проучвания установяват сигнификантна корелация между тит-
рите на стимулиращите TSHR-Ат и степента на тежест на ТАО и липса на 
такава между TBII и тежестта на ТАО. Ние също не открихме корелация 
между нивата на TRAb и тежестта на ТАО, за разлика от Eckstein и колеги 
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ОБСЪЖДАНЕ: 

Екзофталмът е един от най-честите обективни симптоми при паци-
енти с ТАО. Подобно на повечето съобщения в литературата, ние устано-
вихме по-високи стойности на екзофталма при мъжете с офталмопатия 
(24.03±4.22 mm) в сравнение с жените (20.96±4.08 mm). Doric и съавтори 

(Dorić I. et al, 2017) измерват средни стойности на екзофталма при мъжете 
23.16±3.61 mm, а при жените 21.42±3.51 mm, а Li и колектив (Li Q. et al, 
2017) при изследване на пациенти с ТАО от китайската раса също установя-
ват по-високи средни стойности на проптозата при мъжете (19.94±3.45 mm) 
в сравнение с жените (18.58±3.31 mm). В литературата се съобщава за чес-
тота на проптозата между 40 и 70% при пациенти с тиреоид-асоциирана оф-
талмопатия. В нашето проучване установихме наличие на екзофталм при 
67.65% от очите, докато Eslami и колектив (Eslami F. et al, 2019) откриват 
46.24%, а Li (Li Q. et al, 2017) – 38.42%. Ние отчетохме  преобладаване на 
симетричните форми на екзофталм с разлика между двете очи < 2 mm. Аси-
метричните форми съставляваха 22.4 % и при тях се откриха разлики в из-
пъкналостта между двете очи в диапазон от 3 до 9 mm. Едностранен екзоф-
талм се установи при 10.59 % от пациентите в групата. В литературата се 
съобщава за честота на чистите едностранни форми между 9 и 13% 
(Strianese D. et al, 2013, Wiersinga M. et al, 1989, Soroudi E. et al, 2004, 
Lumegra G. et al, 2004). Strianese (Strianese D. et al, 2013) открива 13% еднос-
транни форми на екзофталм при 655 изследвани пациенти с ТАО, Kendler и 
Rootman (Kendler D. et al, 1993) също установяват 13% от общо 577 случая, 
а Bartley (Bartley GB. et al., 1994) съобщава за едва 8.5%. В свое проучване 
Strianese проследява пациентите с едностранен екзофталм за период от 10 
години и открива поява на екзофталм на другото око при 14% от тях, като 
времето за поява на екзофталма на второто око варира от 6 месеца до 7 го-
дини (Strianese D. et al, 2013). В същото проучване авторът открива по-голям 
брой точки на активност на ТАО при екзофталмичните очи (от 3 до 6, средно 
4.1 точки) в сравнение с очите без екзофталм (от 2 до 4, средно 2.8 точки). 
При пациентите с активност на ТАО ние установихме по-високи средни 
стойности на екзофталма в сравнение с пациентите без активност на заболя-
ването, което се обяснява с отока и увеличението на обема на меките тъкани 
на орбитата при активен възпалителен процес. Значение за появата на ек-
зофталма като израз на спонтанна декомпресия при увеличения обем на ме-
ките тъкани на орбитата имат както експанзията на орбиталната мастна тъ-
кан, така и задебеляването на очедвигателните мускули.  



35 

Класически метод за клинична оценка на изпъкналостта на очите е ек-
зофталмометрията по Хертел. Съществуват различни видове екзофталмо-
метри и има известен субективизъм при отчитане на стойностите, което на-
лага правилното поставяне на уреда и спазване на всички правила при из-
вършване на екзофталмометрията. Vardizer и сътр. (Vardizer Y. et al, 2005) 
сравняват измерванията от 8 различни екзофталмометри и установяват, че 
дизайнът на самите уреди оказва влияние върху точността на измерването. 
Авторите отчитат и други фактори за правилна интерпретация на резулта-
тите като промяна в позицията на главата на пациента по време на измерва-
нето, промяна в посоката на погледа, неправилно поставяне на вдлъбнатите 
участъци на двете рамки на уреда до външните ръбове на орбитите. При 
проследяване на екзофталма при пациент с ТАО е желателно измерванията 
да се правят от един и същ лекар. Lam и сътр. (Lam AK. Et al, 2009) проучват 
разликите в стойностите при екзофталмометрия на пациенти с ТАО от един 
и двама изследващи и установяват, че липсва сигнификантна разлика между 
резултатите на един и същ изследващ и е налице такава разлика в стойнос-
тите, получени от различни изследващи на един и същ пациент. Друг метод 
за оценка на проптозата, при който възможните грешки при отчитане на 
стойностите са значително по-малко, е компютъртомографското изследване 
на орбитите. При него на аксиални скенове се определя перпендикулярното 
отстояние на предния полюс на окото от интерзигоматичната линия. Ние 
установихме висока степен на съгласуваност между екзофталмометрията по 
Хертел и мултидетекторната КТ при измерване на екзофталма. Doric и съ-
автори (Dorić I. et al, 2017) също съпоставят двата метода и установяват ви-
сока корелация между протрузията на булба, измерена чрез МДКТ и Хер-
тел-екзофталмометрията както за дясно око (r = 0.760; p = 0.000; CI 95%), 
така и за ляво око (r = 0.799; p = 0.000; CI 95%). Ampudia и сътр. (Ampudia J. 
et al, 1993) изследват 118 орбити на 59 пациенти с ТАО и отчитат по-високи 
стойности на екзофталма, измерени чрез Хертел-екзофталмометрия, откол-
кото при КТ, но откриват също добра корелация на двата метода (r = 0.72 за 
дясно око и r = 0.65 за ляво око, р < 0.000). Hauck (Hauck MJ. et al, 2010) 
открива незначително по-ниски стойности на протрузията, измерена чрез 
КТ в сравнение с Хертел-екзофталмометър, като установява средна стой-
ност на разликата 0.03 mm. Подобно на Hauck, ние измерихме абсолютна 
стойност на разликата между двата метода равна на 0.032 mm, но с незначи-
телно по-високи измервания на КТ и отчетохме висока степен на съгласува-
ност между двата метода за оценка на екзофталма. Park и сътр. (Park NR. et 
al, 2019) сравняват екзофталмометрията по Хертел и КТ като посочват 3 раз-
лични методики при измерването на екзофталма чрез КТ. 





37 

Анализ на връзката на BOH с активността и тежестта на ТАО 

 В първия анализ категоризирахме 170-те очи на две групи: 1) очи с 
нормално BOH и 2) очи с повишено BOH. Разпределението на двете групи 
спрямо активността на ТАО е представено на Фигура 21. Относителният дял 
на очите с повишено BOH и активност на ТАО е значимо по-голям от този 
на очите с повишено BOH, но без активност на ТАО, p < 0.001.   

 
Фигура 21. Разпределение на пациентите спрямо BOH и активността на ТАО 

 Пациентите с активност на заболяването показаха по-високи стой-
ности на ВОН (19.78±4.49 mmHg) в сравнение с пациентите без активност 
(16.6±4.5 mmHg) (p<0.001). 

Вторият анализ разглежда разпределението на 45-те очи, при които се 
установи повишено вътреочно налягане според степените на тежест на ТАО 
(Фиг.22). Най-голям брой очи с повишено вътреочно налягане (N = 24), със-
тавляващи 53.3% се наблюдава при пациенти с клас 3 тежест на ТАО (с ек-
зофталм).  

 
Степени на тежест на ТАО: 1 – само субективни оплаквания; 2 – симптоми 

от страна на меките тъкани; 3 – проптоза; 4 – очедвигателни нарушения; 
5 – засягане на корнеята; 6 – загуба на зрение 

Фигура 22. Разпределение на очите с повишено BOH спрямо степените на тежест на 
ТАО 
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Анализ на връзката между екзофталм и ВОН 
 За да изследваме връзката между екзофталма и вътреочното налягане 
проведохме корелационен анализ между стойностите на екзофталма и BOH 
при 170-те очи в изследваната група от 85 пациенти с ТАО чрез теста на 
Пирсън (Pearson-r correlation). Резултатите показаха значима положителна 
асоциация между двете измерения (r = 0.279, p < 0.001), но от слаба величина 
спрямо референтните стойности на Коен (Фиг.23). 
 

 
Фигура 23. Положителната линейна асоциация между екзофталм и BOH 

 

Промяна във ВОН при поглед нагоре и връзка с активността на ТАО и 
дебелината на долния прав мускул 
 Промяна във вътреочното налягане при поглед нагоре се установи при 
91 (53.5%) от общо 170 очи, докато при останалите 79 (42.5%) не се наблю-
дава увеличение на вътреочното налягане. Стойностите на промяна във вът-
реочното налягане варират между 0.5 mmHg и 9 mmHg, със средна стойност 
на промяната 1.63±1.10 mmHg. От пациентите с промяна във BOH при пог-
лед нагоре, 61 (67%) са с активност на ТАО и 30 (33%) са без ТАО активност, 
p < 0.001. На тази основа можем да направим заключение, че активността на 
ТАО оказва влияние върху промяната на стойностите на BOH при поглед 
нагоре. 
 Връзката между дебелината на долния прав мускул и промяната във 
ВОН при поглед нагоре беше анализирана чрез съпоставка на средните 
стойности на дебелината на долния прав мускул при очите с промяна и 
очите без промяна във ВОН. Резултатите показаха значимо по-висока 
средна стойност на дебелина на долния прав мускул при очите с промяна 
във ВОН (6.61±1.85 mm) в сравнение с очите без промяна във ВОН 
(5.19±1.50 mm), p < 0.001. На базата на получените резултати можем да 
обобщим, че при по-голяма дебелина на долния прав мускул вероятността 
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за промяна във BOH при поглед нагоре се увеличава. По-точна информация 
за тази връзка се предоставя от бинарната графика на Фигура 24, която по-
казва увеличаване на вероятността за промяна във ВОН при поглед нагоре 
при нарастване на дебелината на долния прав мускул. На графиката e мар-
кирана дебелина от 5.5 mm, като критерийна стойност, разграничаваща 
очите с промяна във BOH от тези без промяна във BOH. Всяка стойност над 
5.5 mm се свързва с увеличаване на вероятността за промяна във BOH при 
поглед нагоре.  

 
Фигура 24. Бинарна графика за вероятността от промяна във ВОН при поглед  

нагоре с нарастване на дебелината на долния прав мускул 
 

Анализ на връзката между сумарната дебелина на мускулите и ВОН 
 Корелационният тест на Пирсън (Pearson – r) между стойностите на 
вътреочното налягане и сумарната дебелина на мускулите показа съществу-
ването на значима положителна асоциация от средна големина (r = 0.406, 
p < 0.001). По-високи стойности на сумарна дебелина на мускулите показват 
по-голяма вероятност за повишаване на вътреочното налягане (Фиг.25). 

 
Фигура 25. Положителната линейна асоциация между BOH и сумарната дебелина на 

мускулите 
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популация. В нашето проучване установихме очна хипертензия в 26.5% от 
случаите, а в 15.2% от очите с нормални стойности на ВОН са били прила-
гани локални антихипертензивни медикаменти, което увеличава процентът 
на очите с високо или нормализирано след лечение ВОН.  

Значение при интерпретацията на измерените стойности на ВОН има 
позицията на очната ябълка при провеждане на изследването (Nardi M. et al, 
1988, Fishman DR. et al, 1991). Wessely през 1918г. за първи път описва по-
високи стойности на ВОН при поглед нагоре при пациенти с ТАО (Wessely 
K, 1918). По-късно редица проучвания доказват увеличението на ВОН при 
отклонение на очната ябълка с 30° нагоре (Nardi M. et al, 1988, Fishman DR. 
et al, 1991). Ние установихме увеличение на ВОН при поглед нагоре при 
49.41% от пациентите с ТАО, като 67% от тях бяха с активност на заболява-
нето. Очите с промяна на ВОН при поглед нагоре показаха по-големи раз-
мери на долния прав мускул, в сравнение с очите, при които не се установи 
промяна във ВОН при различните позиции. При пациенти с ТАО уголеме-
ният и ригиден долен прав мускул притиска очната ябълка при поглед на-
горе, което води до повишаване на ВОН. При поглед в първа позиция ВОН 
се нормализира. Това налага тонометрията да извършва при поглед напред 
(в първа позиция на очната ябълка) за избягване на грешки и неправилно 
интерпретиране на резултатите като очна хипертензия и излишно предпис-
ване на антихипертензивна терапия. В нашето проучване установихме заде-
беляване на мускулните тела на всички прави очедвигателни мускули с най-
изразени промени в долния прав мускул. По-високи стойности на ВОН из-
мерихме при пациенти с по-голяма СДМ, което подкрепя механизма за по-
вишаване на ВОН от притискането на булба от уголемените екстраокуларни 
мускули.  

Настоящото проучване показва връзката между активността и те-
жестта на ТАО с ВОН. Определянето на активността и тежестта на ТАО има 
значение за избора на лечение (Mourits MP. et al, 1989). Пациентите с актив-
ност на заболяването са показани за имуносупресивна и КС терапия, която 
може да окаже влияние върху стойностите на ВОН. В нашето изследване 
установихме по-високи средни стойности на ВОН при пациентите с актив-
ност на заболяването. При активно възпаление се увеличава обема на меките 
тъкани на орбитата, включително и очедвигателните мускули от клетъчна 
инфилтрация и натрупването на мукополизахариди. Увеличеният обем и 
оток водят до повишено интраорбитно и еписклерално венозно налягане, 
което влошава отичането на вътреочната течност с последващо увеличаване 
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на ВОН. Behrouzi изследва 117 пациенти с ТАО и установява, че при паци-
ентите с очна хипертензия преобладават активните форми (Behrouzi Z. et al, 
2007). В изследваната група той установява честота на очната хипертензия 
8.5%, а 2.5 % от случаите са с глаукома. В нашето проучване активност на 
ТАО се установи при 73.3% от очите с повишени стойности на ВОН, което 
е в подкрепа на механизма за повишаване на ВОН вследствие на повише-
ното интраорбитно налягане от увеличения обем на орбитата при активност 
на възпалителния процес. 

Ние открихме по-високи стойности на ВОН при пациентите с по-
тежки форми на ТАО (по-високи стадии по NOSPECS), въпреки че най-го-
лям процент очи с повишено ВОН се наблюдаваха при клас 3 по тежест на 
ТАО (53.3%). Установихме положителна линейна асоциация между стой-
ностите на екзофталма и ВОН – колкото е по-голям екзофталмът, толкова е 
по-високо ВОН. Eslami открива екзофталм при 46.24% от случаите с ТАО и 
отбелязва статистически значимо по-високо ВОН при пациентите с екзоф-
талм в сравнение с тези без екзофталм (Eslami F. et al, 2019). При изследване 
на 80 пациенти с ТАО Gamblin и сътр. откриват екзофталм при 26% от слу-
чаите, като при всички тях е било установено повишаване на ВОН при пог-
лед нагоре в сравнение с изходните стойности (Gamblin GT. Et al, 1983). 
Други автори – Allen и сътр. откриват, че при пациенти, при които е изме-
рено повишаване на ВОН с повече от 2 mmHg при поглед нагоре в сравнение 
с първа позиция на очната ябълка, имат статистически значимо по-високи 
стойности на екзофталма, в сравнение с пациентите при които ВОН е пока-
зало промяна по-малка от 2 mmHg при измерване в двете позиции (Allen C. 
et al, 1985). Ohtsuka също установява корелация между екзофталма и ВОН 
(Ohtsuka K, 1997). Той открива, че при очите, които имат екзофталм >19 mm, 
ВОН (19.96±4.49 mmHg) е сигнификантно по-високо от налягането на очите 
(17.08±3.38 mmHg), при които екзофталмът е < 19 mm (p <0.001). В случаите 
на високо ВОН при болни с тежки форми на ТАО, особено когато са налице 
и дефекти в зрителното поле се налага прецизна диагностика за изключване 
на дистироидна невропатия. Оптичната невропатия (клас 6) е най-тежкото 
усложнение и се среща 4-8 % от всички болни с ТАО (McKeag D. et al, 2007). 
Честотата на ДОН в нашата група е 5.9%. При половината случаи се устано-
виха по-високи стойности на ВОН, въпреки че 80% от очите с ДОН поста-
вяха антихипертензивни капки. Behrouzi в свое проучване върху 233 паци-
енти с ТАО посочва ДОН в 4.3% с високи стойности на ВОН при половината 
случаи (Behrouzi Z. et al, 2007). 
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При интерпретиране на стойностите на ВОН, измерено чрез аплана-
ционна тонометрия по Голдман, значение се отдава на централната рого-
вична дебелина за преизчисляване на резултатите по познатите алгоритми. 
Влиянието на тиреоидния хормонален статус върху стойностите на ВОН и 
CCT също трябва да се има предвид. Bahceci и сътр (Bahceci UA. et al, 2005) 
показват сигнификантно по-високи стойности на ССТ при хипотиреоидни 
пациенти и намаляване на измерените стойности след започване на замес-
тителна тироксинова терапия. В нашето изследване ние установихме, че ти-
реоидното състояние не оказва значимо влияние върху стойностите на ССТ 
и ВОН. И при трите групи пациенти – с хипертиреоидизъм, хипотиреоиди-
зъм и еутиреоидъзъм се измериха сходни стойности на ССТ и ВОН. По от-
ношение на активността на ТАО открихме сигнификантни разлики в ССТ 
между пациентите с активност и без активност на заболяването, като по-ви-
соки стойности показаха пациентите с активност на ТАО. Konuk и съавтори 

(Konuk O. et al, 2008) изследват промените в ССТ при пациенти с тиреоидна 
патология и ТАО според тежестта на заболяването и хормоналния статус, 
както и при здрави контроли. Те не установяват значима разлика в стойнос-
тите на ССТ при пациенти с хипертиреоидизъм и хипотиреоидизъм, както и 
между тях и контролната група и откриват сходни стойности в ССТ при па-
циенти с различна тежест на ТАО. По този начин те заключават, че хипер-
тиреоидизмът и тежестта на ТАО не оказват влияние върху стойностите на 
ССТ. За разлика от тези автори, както и от Karabulut (Karabulut G. et al, 2014) 
и Panos (Panos G. et al, 2015), които не откриват статистически значими раз-
лики в стойностите на ССТ при болни с ТАО и здрави контроли, ние уста-
новихме по-високи стойности на ССТ при пациентите с тиреоидна офтал-
мопатия в сравнение със здравите лица от контролната група (описани в 6 
задача). Измерването на ССТ позволява правилна оценка при интерпретира-
нето на ВОН при пациенти с ТАО.  
 

Резултати по Задача 5. 
 

Дебелина на мускулите, измерена чрез КТ  
 На Таблица 11 са представени дескриптивни статистики относно де-
белината на мускулите при 170-те изследвани очи.  
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(Фиг.31). В последната степен на ИБ (> 60%) доминират орбити с дистире-
оидната оптична невропатия (ДОН) – клас 6 на тежест на ТАО. 

 
Фигура 31. Разпределение на орбитите спрямо ИБ и ДOH 

 
При орбитите с активност на ТАО (N=90) се установи значимо по-ви-

сока средна стойност на ИБ (46.06±10.43%) в сравнение със средната стой-
ност на ИБ (40.56±8.22%) при орбитите без активност на ТАО (N = 80), p < 
0.001, Independent samples T-test.  
 Разпределението на орбитите с активност на ТАО и без активност на 
ТАО спрямо четирите степени по индекса на Барет (≤ 40%; 41-50%; 51-60%; 
> 60%) e обобщено на Фигура 32. В най-високата степен по индекса на Барет 
изцяло преобладават орбити с активност на ТАО, p < 0.001. Същите 8 ор-
бити бяха категоризирани в клас 6 тежест на ТАО (с ДOH).  
 

 
Фигура 32. Разпределение на орбитите спрямо ИБ и активността на ТАО 

 
ОБСЪЖДАНЕ: 

Мултидетекторната компютърната томография на орбити е прецизно 
образно изследване, което позволява откриване на промени при пациенти 
със субклинични прояви на ТАО, както и установяване на засягане на вто-
рото око в 50-90% от случаите с едностранен тиреоиден екзофталм (Rothfus 
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W. et al, 1984). Özgen и колектив изследват 87 пациенти с болест на Грейвс 
и установяват офталмопатия при 57% на базата на клинични белези, а чрез 
КТ откриват белези на офталмопатия при 79% (Ozgen A. Et al, 1999). 

Засягането на мускулите обикновено е билатерално и асиметрично. 
Rose и съавтори установяват двустранно засягане в 90% от случаите, като 
при 70% е налице асиметрия в мускулното задебеляване (Rose J. et al, 2005). 
Ние установихме асиметрия в засягането на всички прави очедвигателни 
мускули. 

При изследваната група пациенти с ТАО ние доказахме задебеляване 
на всички очедвигателни мускули с най-голяма средна стойност за долния 
прав мускул (5.95±1.84 mm), следван от медиалния прав мускул (5.73±2.03 
mm), горния мускулен комплекс (5.48±1.6 mm) и най-ниска стойност за ла-
тералния прав мускул (4.49±1.6 mm). Аналогични резултати показва проуч-
ването на Fidor-Mikita и Krupski (Fidor-Mikita E. et al, 2008). Те откриват 
най-често задебеляване на долен прав мускул (61%) в изследваната група 
със средна стойност 6.5±1.25 mm, следвано от медиален прав мускул (54%, 
5.4±0.9 mm), горен мускулен комплекс (39%, 5.3±0.95 mm) и латерален мус-
кул (37%, 3.9±0.8 mm). Ampudia и колектив (Ampudia J. et al, 1993) откриват 
най-често засягане на медиален прав мускул, следван от горен мускулен 
комплекс, долен прав мускул и латерален прав мускул, докато Murakami 

(Murakami Y. et al, 2000) също установява най-често засягане на долен прав 
мускул, следван от медиален прав мускул. В друго проучване Karhanova и 
колектив изследват 154 орбити на 77 възрастни пациенти с ТАО и откриват 
най-често засягане на вертикалните мускули (горен мускулен комплекс в 
59.1% и долен прав мускул в 57.1%), следвани от медиален прав мускул 
(55.2%), и най-рядко ангажиране на латерален прав мускул – в 33.8% от 
всички случаи (Karhanová M. et al, 2014). Съществуват две форми на ТАО – 
с преобладаващо засягане на очедвигателните мускули или с преобладаваща 
инфилтрация на орбитната мастна тъкан. При задебеляване на очедвигател-
ните мускули се увеличава обема на орбитното съдържимо, което води до 
екзофталм. Ние установихме положителна корелация между сумарната де-
белина на мускулите и степента на екзофталма (r = 0.480, p < 0.001), подобно 
на Imbrasiene и съавтори, при които коефициентът на корелация е r = 0.515, 
p < 0.001 (Imbrasienė D. et al, 2010).  

Редица автори документират връзката между размера на очедвигател-
ните мускули и дистиреоидната оптична невропатия (Barrett L. et al, 1988, 
Giaconi JA. et al, 2002, Feldon S. et al, 1982, Feldon S. et al, 1985, Kennerdell 
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JS. et al, 1981, Feldon SE. et al. 1984, Hallin ES, 1988). Посредством КТ-белези 
някои от тях предлагат методи за определяне на риска от развитие на най-
тежкото усложнение при ТАО, а именно – оптичната невропатия. За разви-
тието на невропатията значение се отдава не само на възпалението и васку-
ларния механизъм, но и в значителна степен на компресията на оптичния 
нерв от уголемените екстраокуларни мускули. Barrett и колектив описват 
лесен и възпроизводим метод за корелация между степента на мускулното 
задебеляване и развитието на ДОН – т.нар. мускулен индекс (Barrett L. et al, 
1988). КТ дава възможност за измерване на индекса на Барет за оценка на 
риска от развитие на ДОН. В ретроспективен анализ авторите установяват, 
че МИ от 67% на практика е диагностичен за оптична невропатия с чувст-
вителност 67%, въпреки, че не е имало пациенти с ДОН от изследваната им 
група, чийто ИБ да е под 50% (Barrett L. et al, 1988). Giaconi et al. откриват 
ИБ от 67% при 55% от орбитите с ДОН и при 17% в орбитите без ДОН 
(Giaconi JA. Et al, 2002). Всички орбити с ДОН са имали ИБ по-голям от 
50%. В друго проучване Monteiro и съавтори (Monteiro M. et al, 2008) уста-
новяват чувствителност 79% и специфичност 72% за МИ от 60% на описа-
ния от Барет метод за изчисление на линеарния мускулен индекс, а Birchall 
et al. (Birchall D. et al, 1996) съобщават сензитивност 50% и специфичност 
73% за ИБ от 50%. Тези автори откриват ИБ от 67% само при 1 от общо 17 
орбити с ДОН. 

 Ние установихме положителна корелация между тежестта на ТАО и 
ИБ, като най-високи стойности на ИБ се откриха при пациентите от клас 6, 
а най-ниски стойности – при тези от клас 1. Пациентите от клас 6 бяха с 
клинична изява на ДОН и от тях 75% бяха с индекс на Барет > 60%. Средната 
стойност на ИБ при ДОН беше 58.52±16.17%, за разлика от очите без ДОН, 
където ИБ показа по-ниски стойности (42.52±8.52%).  

Наличието на активност на заболяването оказва влияние върху дебе-
лината на мускулите, което е свързано с възпалителната им инфилтрация и 
увеличаване на обема им. Ние установихме по-голяма СДМ при пациентите 
с активност на ТАО (23.53±5.72 mm) за разлика от тези без активност 
(19.29±4.03 mm) и респективно по-голям ИБ в орбитите с активност 
(46.06±10.43%) в сравнение с тези без активност (40.56±8.22%). При ИБ < 
40% преобладаваха случаите без активност (67.2%), докато при ИБ > 60% 
всички очи (100%) бяха с активност на ТАО. Ние установихме и случаи на 
ДОН при пациенти с ИБ < 50% (при 4 очи), което налага обсъждане и на 
другите механизми за развитие на оптична невропатия, освен механичното 
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се касае за ретракция на единия или птоза на другия клепач. Повишеният 
симпатикусов тонус при тиреотоксикоза е причина за ретракция на клепа-
чите (симптом на Далримпъл), но само по този белег не може да се постави 
диагноза ТАО. Не са редки случаите, при които именно този симптом води 
пациентите първо при офталмолог, преди да е диагностицирано основното 
тиреоидно заболяване. От друга страна наличието на птоза не отхвърля ди-
агнозата ТАО, поради съчетанието с миастения гравис при някои пациенти. 
В нашето проучване ние открихме ретракция на клепачите при 51 от общо 
85 изследвани пациенти (60%), при които едностранна проява имаше при 17 
от тях (20%), а двустранна – при 34 (40%). Ние установихме значимо по-
висока средна стойност на широчината на очната цепка при пациентите с 
ТАО (11.62±2.02 mm) в сравнение със здравите контроли (9.85±1.20 mm), p 
< 0.001 и определихме, че оптималната критерийна стойност > 10 mm се 
асоциира с чувствителност от 65.88% и специфичност от 75.29% за ТАО. 
Frueh и колектив също установяват значително по-широка очна цепка при 
пациентите с ТАО (12 mm) в сравнение със здравите контроли (10 mm) 
(Frueh B. et al, 1986). 

 Ние открихме и по-високи средни стойности на изпъкналостта на 
очните ябълки при пациенти с ТАО в сравнение със здравите контроли (съ-
ответно 21.65±4.30 mm и 15.72±2.31 mm), както и по-високи стойности при 
мъжете в сравнение с жените контроли (17.25±2.35 mm, респ.15.25±2.10 
mm). Редица автори също правят сравнение на проптозата при пациенти с 
ТАО и здрави контроли и съобщават подобни резултати. Imbrasiene и съав-
тори (Imbrasienė D. et al, 2010) установяват стойности на екзофталма при 
двете групи (пациенти и контроли) съответно 17.84±2.79 mm и 16.0±1.58 
mm. Наличието на екзофталм е важен белег за ТАО при пациенти с тирео-
идна патология и изисква проследяване в хода на лечението, като е жела-
телно екзофталмометрията по Хертел да се извършва от един и същ лекар, 
на един и същ апарат и при една и съща база. Референтните стойности, по 
които се отчита има или не екзофталм, са различни за двата пола и при раз-
личните раси. Ние установихме критерийна стойност за екзофталм при мъ-
жете > 19 mm, като тази стойност се характеризира с 86.8% чувствителност 
и 90% специфичност. При жените оптималната критерийна стойност екзоф-
талм > 18 mm се асоциира със 71.21% чувствителност и 95.38% специфич-
ност за ТАО.  
 Повишеното ВОН е чест симптом при пациентите с ТАО, а увелича-
ването на стойностите му при поглед нагоре се счита от някои автори като 
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типично за това заболяване. Gamblin (Gamblin GT, 1983) и Allen (Allen C. 
1985) използват повишението на ВОН с 3 mmHg и повече при поглед нагоре 
като белег за офталмопатия при пациенти с Базедова болест. 
 В нашата група установихме повишено ВОН (измерено в първа пози-
ция на очната ябълка) в 26.5% от случаите, а при 15.2% от пациентите ВОН 
беше в нормални стойности, но под локална терапия. Средната стойност на 
ВОН беше статистически по-висока в групата с ТАО, в сравнение с групата 
здрави лица (съответно (18.28±4.76 mmHg и 15.99±3.45 mmHg), а промяна в 
стойностите му при поглед нагоре открихме както в групата пациенти, така 
и при здравите контроли. И при двете изследвани групи установихме очи с 
повишаване на ВОН и очи с понижаване на ВОН при отклоняване на окото 
нагоре. При очите с повишаване на ВОН значимо по-висока средна стойност 
(1.78±1.24 mmHg) се установи при пациентите с ТАО в сравнение със здра-
вите контроли (1.33±084 mmHg), p = 0.009. От друга страна, средните стой-
ности на понижаване на ВОН при поглед нагоре бяха сходни при двете 
групи (здрави контроли 1.55±0.71 mmHg; пациенти с ТАО 1.50 ±1.22 
mmHg), без значима разлика (p = 0.753). Прави впечатление обаче, че докато 
при болни с ТАО промените в налягането при поглед нагоре се изразяват 
предимно с покачване на стойностите (при 92%), то при здравите лица в 
53.5% се откри понижаване на ВОН. Zappia и сътр. (Zappia RJ. Et al, 1971) 
откриват минимални промени от по-малко от 1 mmHg при поглед нагоре, а 
Reader (Reader AL, 1982) съобщава за средно покачване на ВОН с 1.75 ±1.49 
mmHg при здрави лица.  
 В нашата група пациенти с ТАО открихме повишаване на ВОН при 
поглед 30° нагоре при почти половината пациенти (49.41%). Подобни резул-
тати съобщават Gamblin (54%) (Gamblin GT, 1985)  и Spierer (41.9.%) (Spierer 
A, 1991). 
 В контролната група отчетохме повишаване на ВОН при поглед 30° 
нагоре в  31.76% от очите. Gamblin установява сходни изменения във ВОН 
при пациенти с неинфилтративна ТАО и здрави контроли (Gamblin GT, 
1985). Оказва се, че промяната в стойностите на ВОН при поглед нагоре не 
е достатъчно показателна и специфична за ТАО и като самостоятелен белег 
не би могъл да се използва за поставяне на диагноза – офталмопатия. 
Промяната във ВОН се дължи на инфилтративните промени в меките тъкани 
на орбитата и притискането на булба при поглед нагоре от уголемените 
мускулни тела. В задача 4 установихме, че повишаването на ВОН при 
промяна в позицията на окото е по-често при пациентите с активност на 
ТАО, което е свързано с активната възпалителна реакция и увеличения обем 
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на меките тъкани. Пациентите с повишаване на налягането при поглед 
нагоре показаха и по-големи средни стойности на размера на долния прав 
мускул, което е потвърждение за механизма на повишаване на ВОН от 
притискането от уголемения и ригиден долен прав мускул. 

Централната роговична дебелина (ССТ) има значение за интрепрети-
ране на резултатите при измерване на ВОН. В нашето изследване открихме 
по-високи стойности на ССТ в групата с ТАО, в сравнение със здравите 
лица, за разлика от повечето литературни източници, които посочват липса 
на сигнификантна разлика в стойностите на ССТ при пациенти с ТАО и 
здрави контроли (Karabulut G. et al, 2014, Panos G. et al,  2015). Анализът с 
ROC кривите показаха  сравнително ниска надеждност на BOH и ССТ от-
носно разграничаване на пациентите с ТАО от здравите контроли. Хормо-
налният статус и тежестта на офталмопатията не оказаха влияние върху 
стойностите на ССТ, поради което преизчисляване на стойностите на ВОН 
според ССТ при пациенти с тиреоидно заболяване и/или ТАО би следвало 
да се калкулира както при здрави лица според познатите протоколи.  

Сравнителният анализ на очедвигателните мускули в двете групи па-
циенти, оценени чрез B-ехография, показа статистически значимо по-ви-
соки стойности при болните с ТАО в сравнение със здравите контроли. В 
свое проучване Jankauskiené и Imbrasiené изследват ОДМ чрез В-ехография 
на пациенти с ТАО и здрави лица и също откриват сигнификантна разлика 
(Jankauskiené J. Et al, 2006). В контролната група те установяват следните 
средни стойности на мускулите: МРМ – 3.83±0.08 mm, МРС – 3.5±0.09 mm, 
МРЛ – 3.67±0.08 mm, МРИ – 3.58±0.07 mm. За разлика от тях, нашите резул-
тати показаха по-ниски стойности. От проведения анализ с ROC криви оп-
ределихме, че стойностите на AUC показват от добра до висока надеждност 
на дебелината на очните мускули, измерени чрез В-ехография, за разграни-
чаване на пациенти с ТАО от здрави контроли. 

 Инфилтрацията на ОДМ при тиреоид-асоциираната офталмопатия е 
специфичен белег за заболяването. В случаи на едностранен екзофталм, 
както и при субклинични случаи, откриването на задебелени мускулни тела 
без ангажиране на инсерциите им поставя диагнозата ТАО и помага за ди-
ференциалната диагноза предимно с миозит, орбитен туморен или псев-
дотуморен процес. Доказването на инфилтрация на мускулите може да се 
извърши с познатите образни методи – КТ, ЯМР, ехография. В-ехографията 
е достъпен, лесен и безвреден метод, който позволява откриване на белезите 
на ТАО при пациенти с тиреоидна патология без лъчево натоварване.  
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IV. ОБОБЩЕНИЕ 
 
В настоящата работа са изследвани клиничните прояви при тиреоид-

асоциираната офталмопатия и корелацията между субективни и обективни 
очни признаци с активността и тежестта на заболяването. В изследваната 
група пациенти преобладаващо тироидно заболяване е Базедовата болест 
(83.5%), следвана от Автоимунен тиреоидит (15.3%) и първичен хипотире-
оидизъм (1.2%). Хормоналният и имунологичният статус оказват влияние 
върху активността на ТАО, като се установи значима асоциация между ти-
реоидното състояние и нивата на TSHR-Ат с активността на офталмопати-
ята. Лошо контролираната тиреоидна функция, ятрогенният хипотиреоиди-
зъм, високите нива на TSHR-Ат, както и тютюнопушенето, са рискови фак-
тори, оказващи влияние върху появата и клиничното протичане на ТАО. 
Ние установихме 1.78 пъти по-висок риск от развитие на тежка офталмопа-
тия със засягане на роговицата или загуба на зрение при пациентите пушачи.  

Женският пол преобладава в групата с ТАО, което е свързано и с по-
голямата честота на автоимунните тиреоидни заболявания при жените. При 
мъжете има по-късен възрастов пик на изява на офталмопатията, но при тях 
се срещат по-тежки степени на ТАО, вероятно поради по-голямата честота 
на пушачите сред мъжете. 

В дисертационната работа се определи активността на ТАО по скалата 
за клинична активност и се класифицираха пациентите по тежест на заболя-
ването според NOSPECS-класификацията. Установи се положителна асоци-
ация между степените на активност и тежестта на офталмоптията. Опреде-
лянето на активността и тежестта на очното засягане са от изключителна 
важност за индивидуалния терапевтичен подход при пациентите за подоб-
ряване на качеството им на живот. Наличието на дистиреоидна оптична нев-
ропатия и роговични улцерации определят тежка степен на ТАО със зап-
лашващи зрението белези, което изисква незабавна терапевтична намеса, 
докато при леките форми е достатъчно периодично наблюдение и локални 
симптоматични средства. Субективните оплаквания – чувство за чуждо 
тяло, сълзене, болка в окото, замъглено зрение, промяна във външния вид, 
дължащ се на ретракция на клепачите и екзофталм, се срещат значимо по-
често при пациентите с активност на ТАО, а инекцията на конюктивата, ото-
кът на клепачите и хемозата са преобладаващите белези на активност. 
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Най-често срещаната степен на тежест на офталмопатията е степен 3 
с изява на екзофталм. Увеличението на орбитното съдържимо, вследствие 
на автоимунна възпалителна реакция с инфилтрация на орбитното мастно 
тяло и/или очедвигателните мускули, е свързано с избутване напред на 
очната ябълка. Оценката на проптозата показа висока степен на съгласува-
ност между двата метода на изследване – компютърната томография и ек-
зофталмометрията по Хертел.  Екзофталмът при ТАО е двустранен и аси-
метричен, като ние установихме по-високи стойности от екзофталмометри-
ята при мъжете в сравнение с жените, както и при пациентите с активност 
на заболяването за разлика от тези без активност.  

Изследва се влиянието на активността и тежестта на ТАО, както и хор-
моналното състояние върху ВОН. Очите с повишено ВОН се асоциират пре-
димно с пациентите с активност на ТАО. Най-голям брой очи с ВОН над 
нормата (53.3%) се наблюдават при болни с клас 3 по тежест, като се уста-
нови значима положителна асоциация между екзофталма и ВОН. Позицията 
на очната ябълка оказва влияние при измерване на вътреочното налягане и 
трябва да се отчита при интерпретиране на резултатите. При поглед 30° на-
горе се повишава вътреочното налягане поради пристискане на булба от за-
дебелените очедвигателни мускули, като най-голямо значение се отдава на 
долния прав мускул. Установи се промяна на ВОН при поглед нагоре при 
53.5% от очите, като 67% от тях са с активност на заболяването. Откри се 
положителна асоциация между сумарната дебелина на мускулите и ВОН и 
влиянието на дебелината на долния прав мускул върху промяната в стой-
ностите на ВОН при поглед нагоре. 

Компютърната томография на орбити позволява откриване на белези 
на инфилтративна орбитопатия при субклинични случаи на ТАО, дава въз-
можност за количествено измерване на дебелината на ОДМ и изчисление на 
индекса на Барет за оценка на риска от ДОН. Нашите резултати откриха най-
голям среден размер за долния прав мускул, следван от медиалния прав мус-
кул и горният мускулен комплекс, а най-малък – за латералния прав мускул. 
Установи се асиметрия в задебеляването на мускулите на двете очи, както и 
влияние на активността и тежестта на ТАО върху СДМ и ИБ. Пациентите с 
активност на заболяването имат значимо по-висока средна стойност на СДМ 
и ИБ в сравнение с тези без активност, а с увеличаване на тежестта на ТАО 
се наблюдава нарастване на СДМ и ИБ. При ИБ  > 60% доминират орбити с 
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ДОН (клас 6 по тежест) и всички очи са с активност на ТАО. Откри се по-
ложителна корелация между сумарната дебелина на мускулите и ВОН и 
СДМ и екзофталма.  

В настоящата работа са сравнени екзофталмът, централната роговична 
дебелина, вътреочното налягане, ширината на очната цепка и дебелината на 
очедвигателните мускули, измерени чрез В-ехография при здрави контроли 
и при пациенти с ТАО. Всички показатели показват по-високи средни стой-
ности при пациентите с тиреоидна офталмопатия в сравнение със здравите 
контроли. Описана е методиката за ехография на ОДМ като лесен, достъпен 
и безвреден метод за откриване на белезите на ТАО при пациенти с тирео-
идна патология без лъчево натоварване. Използването на ултразвукова ди-
агностика на ЕОМ демонстрира по-ниска вътрешна ехографска рефлектив-
ност при пациенти с активност на ТАО в сравнение с тези без активност. 
Рефлективността на ЕОМ се променя при тъканен оток и клетъчна инфилт-
рация, а сравнително късото време на изследване позволява мониториране 
на пациентите и оценка на терапевтичния отговор. Недостатък на метода е 
невъзможността да се изследва върха на орбитата и да се оцени компресията 
на зрителния нерв, както и лошата визуализация на костите на орбитата. От 
друга страна възпроизводимостта на един и същ резултат е по-ниска в срав-
нение с КТ и ЯМР, поради техническото поставяне на сондата и известния 
субективизъм при извършване на замерването. Това прави КТ по-точен и 
надежден метод за оценка на промените при ТАО, но достъпността и владе-
енето на техниката на В-ехографията може да замести скъпоструващите и 
лъчевонатоварващи образни методи в диагностиката и проследяването на 
пациентите с тиреоидна офталмопатия. 
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V. ИЗВОДИ 
 

1. Между активността и тежестта на ТАО се установи висока положителна 
асоциация. По-висока активност се наблюдава при по-високите степени на 
тежест на ТАО.  
2. Активността на ТАО не се влияе от възрастта и пола на пациентите, до-
като за тежестта на офталмопатията значение има полът – при мъжете се 
срещат по-тежки форми на ТАО. 
3. Между тежестта на ТАО и тютюнопушенето се установи значима асоци-
ация. Пациентите пушачи имат 1.78 пъти по-висок риск от развитие на 
тежка офталмопатия (5 и 6 клас по NOSPECS). 
4. Хормоналният и имунологичният статус оказват влияние върху актив-
ността, но не и върху тежестта на офталмопатията, ВОН и ССТ. 
5. Съществува висока степен на съгласуваност на методите за измерване на 
екзофталма – КТ и екзофталмометрия по Хертел. 
6. Влияние върху екзофталма оказват полът на пациентите, активността на 
ТАО и сумарната дебелина на мускулите. По-високи стойности има при мъ-
жете, при активност на офталмопатията и при по-голяма СДМ. 
7. Върху стойностите на ВОН оказват влияние както активността, така и те-
жестта на ТАО – по-високо е ВОН при пациенти с активност на заболява-
нето и при по-високите класове по тежест.  
8. Повишаване на ВОН при поглед нагоре зависи от активността на ТАО и 
от дебелината на долният прав мускул.   
9. Екзофталмът и сумарната мускулна дебелина оказват влияние върху 
ВОН. По-високи стойности на ВОН се наблюдават при по-изразен екзоф-
талм и при по-голяма СМД. 
10. Съществува асиметрия в засягането на очедвигателните мускули на 
двете очи, като най-често е задебеляването на долния прав мускул, а най-
рядко – на латералния прав мускул. 
11. Активността на ТАО оказва влияние върху СДМ и индекса на Барет. По-
високи стойности на СДМ и ИБ има при активна офталмопатия. 
12. Индексът на Барет е по-висок при по-тежки форми на ТАО, а при ИБ > 
60% преобладават очи с ДОН. 
13. Широчината на очната цепка, екзофталмът, ВОН, ССТ и очедвигател-
ните мускули са с по-високи стойности при пациентите с ТАО, в сравнение 
със здрави контроли. 
14. В-ехографията е достъпен и надежден метод за откриване на промени в 
очедвигателните мускули при пациенти с ТАО. 
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VI. ПРИНОСИ 
 

1. Приноси с познавателен характер 

1.1 Направен е задълбочен и аналитичен литературен обзор върху епидеми-
ологията,  патогенезата и рисковите фактори за поява и влошаване на тире-
оид-асоциираната офталмопатия, описание на субективните и обективни 
клинични белези и принципите на лечение на ТАО според тежестта и актив-
ността на процеса.  

1.2 Обстойно са изучени методите за образно изследване на орбити – ком-
пютърна томография и очна ехография. 

2. Приноси с научно-приложен характер         

2.1 За пръв път в страната е приложена В-ехография за изследване на очед-
вигателните мускули при пациенти с тиреоидно заболяване и здрави конт-
роли. 

2.2 Направен е сравнителен анализ на екзофталмометрията по Хертел и ек-
зофталмът, измерен чрез мултидетекторна компютърна томография. 

2.3 За първи път в страната е измерен индексът на Барет за оценка на риска 
от оптична невропатия при пациенти с ТАО. 

2.4 За първи път в България е изследвано влиянието на активността и те-
жестта на ТАО върху субективните и обективни очни прояви при пациенти 
тиреоидна патология. 

3. Приноси с потвърдителен характер 

3.1 Доказа се засягането на очедвигателните мускули при тиреоид-асоции-
рана офталмопатия. 

3.2 Потвърди се повишаване на ВОН при някои пациенти с ТАО и промя-
ната в стойностите на ВОН при поглед нагоре. 

3.3 Потвърдени са диагностичните възможности на КТ за откриване на бе-
лези на офталмопатия при пациенти със субклинични прояви. 
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VIII. SUMMARY 
 

Thyroid-associated ophthalmopathy (TAO) is a chronic autoimmune in-
flammatory disease which affects the soft tissues of the orbit, as well as the extra-
ocular muscles, eyeballs and appendages. TAO is the most common extrathyroid 
manifestation of thyroid diseases with an autoimmune genesis (Graves’ disease 
and Hashimoto’s thyroiditis). Many exogenous and endogenous risk factors have 
been identified with regard to the development of TAO – they affect the occur-
rence, the course and the prognosis of ophthalmopathy. 

The clinical signs are determined by the development of an autoimmune 
inflammatory process in the orbital soft tissues and the extraocular muscle infil-
tration, which leads to an increase in their volume. The natural evolution of the 
disease involves an active inflammatory phase, which slowly progresses to an in-
active fibrous phase. 

The diagnosis of TAO is usually not difficult to establish, especially in pa-
tients with exophthalmos, eyelid retraction and a history of an autoimmune thy-
roid disease. It is based on: assessment of the thyroid status – FT3, FT4, TSH, 
antithyroid antibodies, complete ophthalmological examination and imaging – 
MRI, CT, ultrasound of the orbits and extraocular muscles. 

The ocular manifestations of TAO present a diagnostic and therapeutic 
challenge, often with unsatisfactory results of the treatment. This is partly due to 
the incompletely clarified pathogenesis, the variable clinical picture, the long evo-
lution of the disease, the lack of targeted therapy and the need for a multidiscipli-
nary approach. 

Knowledge of the disease, its clinical course, activity and severity, allows 
for the right individual approach to the choice of treatment, necessitating a close 
multidisciplinary collaboration between endocrinologists and ophthalmologists. 


