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Използвани съкращения 
БИО – бинокуларна индиректна офталмоскопия 
ВОН – вътреочно налягане 
ГВ – гестационна възраст 
ГС – гестационна седмица 
ДЗН – диск на зрителния нерв 
ЗО – зрителна острота 
РН – ретинопатия на недоносеното 
СЗО – Световна здравна организация 
СМДвн – средна макулена дебелина на външния пръстен 
СМДвт – средна макулена дебелина на вътрешния пръстен 
СФД – средна фовеална дебелина 
ТМД – тотална макулена дебелина 
ТМО – тотален макулен обем 
ТР – тегло при раждането 
ФА – флуоресцинова ангиография 
ФД – фовеална депресия 
ЦФД – централна фовеална дебелина 
ACD – anterior chamber depth (дълбочина на предна камера) 
AL-axial length (аксиална дължина) 
B-OCT – OCT-biometry (OCT-биометрия) 
CCT – central corneal thickness (централна корнеална дебелина) 
CRYO-ROP – Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity 
ELM – external limiting membrane (външна лимитираща мембрана) 
ETDRS – Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
ETROP – Early Treatment for Retinopathy of Prematurity  
FAZ – foveal avascular zone (фовеална аваскуларна зона)  
GCL – ganglion cell layer (ганглийно-клетъчен слой) 
GC-IPL – ganglion cell-inner plexiform layer (ганглийно клетъчен-вътрешен 
плексиформен слой) 
IAPB – International Agency for the Prevention of Blindness (Международна агенция 
за предпазване от слепота) 
ILM – internal limiting membrane (вътрешна лимитираща мембрана) 
ICROP – International Classification of Retinopathy of Prematurity 
INL – inner nuclear layer (вътрешен нуклеарен слой) 
IPL – inner plexiform layer (вътрешен плексиформен слой) 
IS/OS – inner segment/outer segment (граница на вътрешните и външните сегменти) 
LT – lens thickness (дебелина на леща) 
ОСТ – optical coherence tomography (оптична кохерентна томография) 
OCTA – optical coherence tomography angiography (aнгио-оптичната кохерентна 
томография) 
ONL – outer nuclear layer (външен нуклеарен слой) 
ONH – optic nerve head (диск на зрителния нерв) 
RNFL – retinal nerve fiber layer (ретинален слой на нервните влакна) 
RPE – retinal pigment epithelium (ретинен пигментен епител) 
SE – spherical equivalent (сферичен еквивалент) 
SLO – scanning laser ophthalmoscopy 
VEGF – vascular endothelial growth factor (съдово-ендотелен растежен фактор)  
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I. Въведение 

„…Обещавам да се занимавам с научна работа с цел 
облекчаване на страданията на болния…“ 

 
Из лекарската клетва на светителя-хирург Св. Лука (Войно-Ясенецки) 

 
Опазването на детското здраве, в частност на очното здраве 

представлява система от мерки, която обхваща планирането на 
бременността, самата бременност, раждането, следродовия период и 
развитието на детето до 18-годишна възраст. Според Конвенцията на ООН 
за правата на детето, всяко дете следва „да се ползва от най-високия 
достижим стандарт на здраве и улесняване за лечение на заболявания и 
възстановяване на здравето си“. VISION 2020 е глобална инициатива на 
Международната агенция за предотвратяване на слепотата (International 
Agency for the Prevention of Blindness – IAPB). Инициативата има за цел да 
премахне основните причини за предотвратима слепотата, за да се даде на 
милионите ненужно слепи, правото на зрение до 2020 г.  

Ретинопатията на недоносеното (РН) е най-широко застъпената 
причина за зрително увреждане сред недоносените деца и се определя като 
заболяване, свързано с анормално съдово развитие на ретината на 
границата на васкуларната и аваскуларната периферна ретина. Повече от 
50 000 деца в световен мащаб са ослепели от РН. Вероятно много повече 
ще бъдат едностранно слепи или с намалена зрителна острота. Едно 
мащабно проучване на Blencowe и кол. събират данни от национални 
регистри, статистически служби, центрове по репродуктивно здраве и 80 
други проучвания и установяват, че през 2010 г. от 135 млн живородени 
деца, 14 900 000 са родени преждевременно. Значително по-малък процент 
от тях получават неонатална грижа и са подложени на скрининг за РН – 
848 300 деца, от тях 184 700 недоносени развиват РН. Доказано е, че около 
20 000 от тях ослепяват или развиват тежко зрително нарушение. 

За пациентите родени преждевременно са необходими медико-
социални грижи  през целия им живот. Още с раждането си, недоносените 
са обект на наблюдение на офталмолога. Първоначално те са включени в 
програмата за скрининг на недоносените. В последствие при регистриране 
на определен стадий на РН, се осъществява регламентирано поведение, в 
зависимост от развитието на заболяването (активно наблюдение и/или 
лечение). Поради големия процент на ранни и късни усложнения, както и 
не малкия процент рефракционни аномалии, за тези деца е нужен 
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непрекъснат контрол от страна на офталмолога. Необходими са безвредни 
и надеждни методи, които да осигурят качествена оценка на състоянието 
на окото. Към тази група можем да причислим оптичния кохерентен 
томограф (OCT). Той представлява неинвазивен, безконтактен, безвреден 
метод, за „in vivo“ наблюдение на ретинената микроструктура на 
томографски напречен срез или триизмерен образ с несравнимо висока 
резолюция (до 5 µm). Във всички ОСТ устройства е интегрирана 
нормативна база данни за възрастни пациенти над 18 г. Тъй като ОСТ 
данните са базирани на години, не е подходящо да се сравняват 
измерванията на децата с тези на възрастните. В литературата съществуват 
проучвания за данни при деца с по-старите ОСТ устройства. Ето защо е 
необходимо да се създаде база данни с по-новата генерация ОСТ 
устройства. Тя ще бъде изключително полезна в диагностиката и 
проследяването на детските очни болести. Ще ни даде ценна информация 
за състоянието на ганглийно-клетъчния комплекс и слоя на ретиналните 
нервни влакна (RNFL), която ще бъде надежден помощник в 
диагностицирането, проследяването и лечението на оптични невропатии 
(глаукома) и заболявания, които засягат централнта нервна система, като 
травматична и токсична невропатия, оптичен неврит, компресивна оптична 
невропатия и хередитарни оптични невропатии. Оптичната кохерентна 
томография предоставя възможност за по-детайлно изучаване и разбиране 
на макулената структура и позволява по-прецизно и ефективно лечение на 
заболяванията в тази област.  

По литературни данни, чрез ОСТ могат да бъдат регистрирани 
промени в ретината, в частност в макулата и в папилата на зрителния нерв 
при пациенти с РН, които е невъзможно да бъдат доловени с 
офталмоскопия. В нашата страна все още няма публикации за състоянието 
на ретината при пациенти с РН, видяно чрез ОСТ. Една от целите на 
настоящия научен труд е да представим по-подробна информация за 
морфологията на макулата и слоя на нервните влакна при тези пациенти. 
Тези нови данни ще подпомогнат създаването на нова глава в 
диагностиката и проследяването на ретинопатията на недоносеното.  
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IΙ. Цел 

Цел на настоящата дисертационна работа 
Да се изготви цялостен и разширен анализ на данните от слоя на 

нервните влакна, ретинената дебелина и морфологията на макулата при 
здрави и при деца с ретинопатия на недоносеното чрез използване на SD-
ОСТ.  

 

 

IΙΙ. Задачи 

За да се постигне поставената цел, възникнаха следните основни 
задачи: 

1. Да се представят данни за макулената дебелина и слоя на нервните 
влакна при здрави деца на възраст от 6 до 17 г. чрез SD-ОСТ.  

2. Да се потърси корелационна зависимост между макулените 
параметри, слоя на нервните влакна и сферичния еквивалент, 
аксиалната дължина.  

3. Да се анализира RNFL, дебелината на ретината и морфологията на 
макулата в очи с ретинопатия на недоносеното посредством SD-OCT. 

4. Да се сравнят макулените параметри и слоя на нервните влакна между 
здравите деца и децата с ретинопатия на недоносеното. 

5. Да се съпоставят биометричните показатели регистрирани, чрез SD-
ОСТ между здравите деца и децата с ретинопатия на недоносеното.  

6. Да се потърси зависимост между морфологичните промени в макулата 

при деца с ретинопатия на недоносеното и зрителната острота. 
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ΙV. Материал и методи 

4.1. Модел на проучването 

За реализирането на настоящия дисертационен труд се извършиха 
офталмологични прегледи на 307 здрави деца от гр. Септември и региона 
през месец декември 2018 г. Прегледите бяха проведени в лекарския 
кабинет в СОУ „ Христо Ботев“ гр. Септември. Пациентите с ретинопатия 
на недоносеното бяха преглеждани в Катедра по очни болести при 
Медицински университет – Пловдив с използване на базата и апаратурата 
на Клиниката по очни болести при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. 
Пловдив. 

Изследванията със спектрална ОСТ бяха осъществени с апаратура, 
предоставена с любезното съдействие на „Оптопол“, Полша, (SOCT 
Copernicus REVO, Optopol Technology SA, Zawiercie, Poland). 

Декларацията за информирано съгласие на пациента и протокола за 
провеждане на проучването бяха oдобрени от Комисията по клинична 
етика към Медицински университет – Пловдив (Приложение 1 и 
Приложение 2). 

1.1. Обект на проучването бяха: 
 270 здрави деца (120 момчета и 150 момичета), отговарящи на 

включващите критерии и без изключващи такива от 6 – 17 г. 
(10.60 ± 2.94 г.)  

 35 очи от 18 пациенти (8 момчета и 10 момичета) на възраст от 
6 – 8 г. (6.46 ± 0.61 г.), с ретинопатия на недоносеното 
отговарящи на включващите критерии и без изключващи такива. 

 контролна група от 50 здрави деца (22 момчета и 28 момичета) на 
възраст от 6 – 8 г. (6.64 ± 0.53 г.) 

1.2. Признаци на наблюдение подложени на анализ: 

1.2.1. ОСТ данни, подложени на анализ: 

 Количествени ОСТ биометрични данни 
 аксиална дължина 
 дълбочина на предна камера 
 дебелина на лещата 
 централна роговична дебелина 

 Количествени ОСТ данни 
 централна фовеална дебелина 
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 ретинена дебелина – в 9-те макулени зони по ETDRS 
 тотална макулена дебелина 
 тотален макулен обем 
 фовеална депресия  
 тотална дебелина на слоя на нервните влакна, както и във всяка 

от 4-те зони (темпорална, назална, горна и долна) 

1.2.2. Други количествени и категорийни признаци на 
наблюдение, подложени на анализ 
 Количествени (вариационни) показатели 
 възраст 
 среден радиус на кривината на роговицата 
 средна пречупвателна сила на роговицата 
 зрителна острота 

 Категорийни (описателни, качествени) показатели 
 пол. 

Последователност на извършените дейности: 
1. Скрининг и подбор на здрави деца и деца с ретинопатия на 

недоносеното – анамнеза (снета от родителите), запознаване с 
медицинската документация и рутинен офталмологичен преглед за 
преценка на включващи и изключващи критерии 

2. Авторефрактокератометрия  
3. Изследване на зрителна острота 
4. Биометрия на тясна зеница със SD-OCT 
5. Стереоофталмоскопия 
6. Спектрална ОСТ, с анализ на количествени ОСТ-показатели 
7. Статистическа обработка и анализ на получените резултати 
8. Формиране на изводи 

4.2. Характеристика на проучваните групи 

В настоящето проучване са включени 270 здрави деца със средна 
възраст 10.70 ± 2.81 години (от 6 до 17 г.), от тях 120 са момчета (44.4%) и 
150 са момичета (55.6%). От тях за осъществяване на сравнителна 
характеристика с децата с РН, подбрахме група от 50 здрави деца на 
възраст от 6 до 8 г., средната възраст при тази група беше 6.64 ± 0.53 г., от 
които 22 момчета (44%) и 28 момичета (56%). 
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Групата деца с ретинопатия на недоносеното се състоя от 18 деца (35 
очи) със средна възраст 6.46 ± 0.61 г., от които 15 очи на момчета (42.9%) и 
20 очи на момичета (57.1%). Тя бе разделена на пациенти лекувани за 
ретинопатия на недоносеното (група I) и такива, при които се е достигнало 
до спонтанен регрес на заболяването (група II). В първата група бяха 
включени 21 очи от 11 деца (60%) със средна гестационна възраст 28.48 ± 
1.5 седмици и средно тегло при раждането 1173.33 ± 170.07 грама, а във 
втората 14 очи от 7 деца (40%) със средна гестационна възраст при 
раждането 30.71 ± 2.13 седмица и средно тегло при раждането 1583.71 ± 
370.78 грама. 

Възрастта нямаше нормално разпределение както при здравите деца 
(6 – 8 г.), така и при децата с ретинопатия на недоносеното (Kolmogorov-
Smirnov test; Z = 2.64, p = 0.000 за здравите и Z = 2.21, p = 0.000 за 
пациентите с РН). Групите бяха съпоставими както по възраст (Mann-
Whitnеy U test, p = 0.10), така и по пол (Mann-Whitnеy U test, p = 0.71). 

4.3. Методи 

4.3.1. Рутинен офталмологичен преглед 
Рутинният офталмологичен преглед включва снемане на анамнеза, 

запознаване с медицинската документация и системен ход на изследване 
на очното състояние.  

4.3.1.1. Анамнеза 

• Включващи и изключващи критерии на здравите деца: 
Включващи критерии: 
 Гестационна възраст ≥ 37 гс  
 Телесно тегло при раждането ≥ 2500 г 
 Коригирана зрителна острота поне 0.7 (таблица на Monoyer) при 

деца на възраст 6-7 г. и коригирана зрителна острота поне 0.8 при 
по-големите възрастови групи 

 Рефрактивна грешка под ± 5.5D (в сферичен еквивалент) или 
астигматизъм под 3D 

 Вътреочно налягане ≤ 21 mmHg на двете очи 
 Сup-to-disc (C/D) ratio ≤ 0.4 (съотношение на диаметъра на 

екскавацията на оптичния диск към целия диаметър на диска) 
 Асиметрия в c/d ratio ≤ 0.2 между двете очи 



11 

Изключващи критерии: 
 Гестационна възраст < 37 гс  
 Телесно тегло при раждане < 2500 г 
 Анизометрия повече от 1.5D 
 Страбизъм 
 Амблиопия 
 Патология на ретината и/или аномалии в диска на зрителния нерв 
 Глаукома 
 Интраокуларна хирургия 
 Системни заболявания-неврологични, метаболитни, генетични, 

унаследени и др. 
В групата на пациентите с РН бяха включени всички деца, които са 

подложени на скрининг в интервала месец септември 2009 – месец 
февруари 2012 г. от Маринов и кол. в гр. Пловдив и региона, покривали са 
националните критерии за скрининг и лечение на РН в Република България 
и отговорят на включващите критерии и без изключващи такива, посочени 
по-надолу в текста.  

Критерии за скрининг (включващи критерии):  
1. Всички недоносени деца, родени под 1500 г и/или под 32 гс 

(навършена).  
2. Всички недоносени деца с тегло при раждането 2000 г и по-ниско 

при:  
 Апаратна вентилация  
 Вътречерепни кръвоизливи  
 Обменни кръвопреливания  
 Тежка интрапартална асфиксия  
 Сепсис  

3. Недоносени деца извън горепосочените групи по преценка на 
неонатолога. 

От всичките изследвани недоносени деца в проучването бяха 
включени тези, при които се достигна до тип 1 или тип 2 предпрагова РН и 
отговарят на последващите критерии. 
• Включващи и изключващи критерии на децата с РН 

Включващи критерии: 
1. Пациенти с доказана и лекувана тип 1 предпрагова ретинопатия на 

недоносеното на възраст от 6 до 8 г. 
1.1. РН всеки стадий в зона I при наличие на „плюс“ болест 
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1.2. РН стадий 3 в зона I без наличие на „плюс“ болест (много 
рядко) 

1.3. РН стадий 2 или 3 в зона II при наличие на „плюс“ болест 
2. Пациенти с доказана тип 2 предпрагова РН на възраст от 6 до 8 г. 

2.1. РН стадий 1 или 2 в зона I без наличие на „плюс“ болест 
2.2. РН стадий 3 в зона II без наличие на „плюс“ болест 

Изключващи критерии: 
1. Пациенти с тип 1 или тип 2 предпрагова РН със зрителна острота 

под 0.1  
При всички недоносени деца, при които се е достигнало до тип 1 

предпрагова РН е проведено лазер и/или криотерапия, а при децата с тип 2 
предпрагова РН е осъществено активно наблюдение. Всички епикризи от 
раждането, от неонатологичните отделения, в които е лекувано детето, 
както и епикризите от очното отделение, в което е осъществено 
подходящото поведение и лечение според критериите от ревизираната 
Международна Класификация за РН, бяха щателно прегледани.  

4.3.2. Авторефрактокератометрия 
Бе извършена авторефрактокератометрия с Unicos RK-700, като бе 

използван резултатът осреднен от 5 измервания. С помощта на 
кератометрията измерихме средния радуис на кривината на роговицата и 
нейната пречупвателна сила при пациентите с РН и при контролната група 
деца на съответната възраст. Едновременно с това изчислихме и 
сферичния еквивалент (СE) по формула (SE = spherical error + 50% of 
cylindrical error) (СЕ = средната сферична стойност + 50% от средната 
цилиндрична стойност) за всяко око. 

4.3.3. Изследване на зрителна острота 
При всички деца от изследваните групи бе изследвана зрителната 

острота с най-добра оптична корекция след трикратно накапване на 
Циклопентолат колир 1%, 3 пъти през 15 мин и 1 час след първоначалното 
накапване беше осъществено определянето на визуса. В групата на 
здравите деца сме проучили само десните очи, а при пациентите с РН се 
включили всички очи с доказана РН (при някои пациенти двете очи, при 
други – само засегнатото око).  

4.3.4. Биометрия със SD-OCT (B-OCT) 
ОСТ-биометрията е осъществена със SOCT Copernicus REVO (Optopol 

Technology SA, Zawiercie, Poland). При изследваните деца биометрията бе 
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извършена на тясна зеница (около 3 мм). Показателите, които проучихме 
бяха (фигура 1): 

 Аксиална дължина (AL) – представлява разстоянието от върха на 
роговицата до фовеата или по-точно, до ILM (вътрешна 
лимитираща мембрана). Изчислението се извършва като сума от 
дебелините на роговицата, вътреочната течност, лещата и 
стъкловидното тяло. 

 Дълбочина на предната камера (ACD) представлява разстоянието 
между предната повърхност на лещата (предна капсула) и най-
външния слой на роговицата (епител). 

 Дебелината на лещата (LT) – представлява разстоянието между 
предната и задната повърхност на лещата, разделено на 
коефициента на пречупване. 

 Централна роговична дебелина (CCT) – представлява разстоянието 
между предната и задната повърхност на роговица. 

 
Фигура 1. Биометрия на дясно око на здрав пациент на 10 г. извършена чрез SOCT 
Copernicus REVO. В табличен вид са представени средните стойности от 10 измервания 
на аксиална дължина (AL), дълбочина на предна камера камера (ACD), дебелина на 
леща (LT) и централна роговична дебелина (CCT). 

4.3.5. Спектрална оптична кохерентна томография 
Характеристики на ОСТ апарата 
В настоящия дисертационен труд ОСТ изследването се проведе с 

помощта на SOCT Copernicus REVO (Optopol Technology SA, Zawiercie, 
Poland) (фиг. 2). Последният е компактен, преден и заден Spectral 
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Domain OCT (томограф), с висока скорост на сканиране – 80 000 А скeна в 
секунда и HD картина в цялото видимо, сканирано поле. Едно от 
забележителните качества на SOCT Copernicus REVO е дигиталната 
софтуерна обработка, чрез която се постига 2.6 µm ултрависока 
(дигитална) резолюция. Основните технически параметри на апарата са 
показани на Таблица 1.  

Таблица 1. Технически характеристики на SOCT Copernicus REVO 

Тип ОСТ  Спектрален ОСТ апарат 

Резолюция Аксиална – 5 μm 
Латерална – 12 μm, Стандартно 18 μm 

Обща дълбочина на 
скениране (A-scan) 2.4 mm 

Дължина на скениращите 
линии 

Заден сегмент – 5 – 12 mm 
Преден сегмент – 3 – 16 mm, Ангио 3 – 6 mm 

Източник на светлина  
(скенирищ сигнал) 

Суперлуминисцентен диоден източник с 
дължина на вълната λ = 830 nm 

Зона на скениране 12 х 12 mm 
Режим на работа Пълен автоматичен, автоматичен 

Моторизирано фокусиране От – 25D до + 25D 
Фиксация за пациента Вътрешна (в апарата) и външна (червена лампичка) 

Режим на сканиране 
Retina thickness, Inner retinal thickness, Outer retinal thickness, 

RNFL+GCL+IPL thickness, GCL+IPL thickness,  
RNFL thickness, RPE deformation, IS/OS thickness 

OCT-Ангиография Superficial plexus, Deep Plexus, Outer Retina,Thickness map 
Choriocapilaries, Depth Coded, Custom, Enface 

Ангиографска мозайка  Автоматично и ръчно 
Режими на ангиографската 

мозайка 10 x 6 mm, ръчно – до 12 изображения 

Преден сегмент: Пахиметрична карта, Епителиална карта,  
LASIK flap assesment, Angle Assessment 

Анализ за глаукома  
RNFL, ONH морфорлогия, DDLS, Ganglion  

analysis as RNFL+GCL+IP and GCL+IPL, 
OU и Hemisphere asymmetry  

ОСТ-биометрия  Аксиална дължина, Централна роговична дебелина, 
Дебелина на леща, Дълбочина на предна камера 

Интерфейс DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, 
CMDL, Networking 

В дисертационният труд са използвани основно: 3D (macula и disc) 
при здравите деца и децата с РН. За по-голяма информативност на 
пациентите бяха приложени Radial и Raster скениращи протоколи. 



15 

 3D скенираща програма – състои се от поредица от еднакво 
разположени паралелни скениращи линии в квадратна или 
правоъгълна зона, чийто размер се определя от оператора. Тази 
програма позволява прецизна и триизмерна реконструкция на 
ретината. При всички пациенти използвания скениран участък – 
макула е с размери 7 mm/7 mm (6 mm/6 mm за диска на зрителния 
нерв) и е центриран във фиксационната точка.  

 Radial скенираща програма – състои се от серия от 2 до 32 еднакво 
разположени линии на скениране, минаващи през обща централна ос. 
Тази програма дава възможност за извършване на скениране с висока 
разделителна способност в няколко посоки. Шаблонът по 
подразбиране има 15 реда с дължина 7 мм. Операторът може да 
регулира дължината на скениращите линии, чрез коригиране на 
ширината на скена и броя скенирания. 

 Raster скенираща програма – позволява да се извършват 5 B-скена с 
най-висока разделителна способност. По подразбиране, шаблона е с 5 
хоризонтални линии, чиято дължина зависи от програмата за 
скениране. Може да се регулира от изследващия дължината и ъгъла на 
скениране. Скенираният участък е с размер 7 mm. 
За провеждането на подходящ анализ на данните от изследването със 

SOCT сме прибегнали до следните анализни протоколи:  
 Retina Thickness analysis (Анализ на дебелината на ретината) е 

използван при Retina 3D скениращия протокол и представя 
автоматично изчислена ретинена дебелина и обем. Дебелината на 
ретината се определя като разстоянието между витреоретиналния 
интерфейс (вътрешна граница на ретината) и вътрешната граница на 
RPE (ретинен пигментен епител) като външна граница на ретината. 
Данните за дебелината на макулата са представени в зони подобни на 
деветте полета на ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
Research Group, 1985). Централното подполе е с диаметър 1 mm, 
вътрешното и външното, съответно 3 и 6 mm (фиг. 2). Автоматично са 
изчислени от софтуера и представени в табличен вид средната 
стойност на централната фовеална дебелина, тоталната макулена 
дебелина и тоталния макулен обем. Цветовете на фона в зоните са 
цветно кодирани в зависимост от нормативната база данни. 
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Фигура 2. Retina ЗD скен на пациент изследван със SOCT Copernicus REVO, 
използвания анализен протокол е Retina Thickness analysis. В ляво, долу е отразена 
дебелината на макулата в зони подобни на деветте полета на ETDRS. В дясно горе и 
долу са представени дебелината на RFNL+GCL+IPL и съответно дебелината на 
GCL+IPL, в шест полета. 

 Optic nerve head analysis (Анализ на диска на зрителния нерв). 
Този анализ показва дебелината на RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer – 

слой на ретиналните нервни влакна) и резултатите от анализа от формата 
на диска на зрителния нерв. Резултатът от измерването на оптичния диск 
се анализира въз основа на заснети OCT изображения на оптичния диск в 
режим – Disc 3D. Данните от анализа на RNFL са показани като цветово 
кодирана карта, отразяваща дебелината на RNFL, профила на RNFL 
указващ дебелината на места, през които измервателния кръг (диаметър – 
3.45 mm, центриран върху оптичния диск) преминава и RNFL решетка, 
показваща дебелината на зоната в измервателния кръг. Ако операторът 
кликне, на която и да е точка върху картата се появява дебелината на 
RNFL в избраната точка. Освен това операторът може да промeня 
диаметър на пръстена (RD) от 2.0 до 4.5 мм, през стъпка от 0.1 мм. 
Дебелината на пръстена (RT) също може да варира от 0.1 до 0.9 мм, през 
стъпка от 0.1 мм. Анализът представя данни в реални стойности в 4-те 
зони (ISNT), както и в 12-те часови зони. Данните от ONH (optic nerve 
head) отразяват количествено, морфологията на параметрите на папилата 
на зрителния нерв и са изложени в таблица. Цветовете на фона са цветно 



17 

кодирани въз основа на нормативната база данни. Възможна е и оценка на 
симетрията / асиметрията между двете очи по отношение на 
горепосочените параметри (Фигура 3).  

 
Фигура 3. Disk ЗD скен на пациент изследван със SOCT Copernicus REVO, използвания 
анализен протокол е Optic nerve head analysis. Анализът съпоставя дебелината на RNFL 
между двете очи в 4-те и съответно в 12-те часови зони. В табличен вид са сравнени и 
количествените показатели характеризиращи диска на зрителните нерви на двете очи. 

4.3.6. Стереоофталмоскопия 

4.4. Статистическа обработка 

Статистическата обработка на събраните данни от настоящия 
дисертационен труд бе осъществена с помощта на следните статистически 
методи, графики и статистическа програма: 

1. Статистически методи 
Използвани са статистически хипотези с точно изчисляване на 

„p-value”. За допускане на нулевата хипотеза (H0) е приложен критерият 
„p-value” > 0.05 (вероятността да се допусне грешка от първи род е над 
5%), а за приемане на алтернативната хипотеза (H1) е приложен критерия 
„p-value” < 0.05 (вероятността за правилно взето решение е над 95%). 

1.1. Дескриптивен анализ – дава информация за статистическите 
величини: средна стойност, стандартно отклонение, репрезентативна 
грешка, минимални и максимални стойности, медиана. За количествените 
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показатели е използван вариационен анализ, а за категорийните 
променливи – алтернативен анализ. 

1.2. Непараметричен критерий на Kolmogorov-Smirnov – тестът за 
нормалност е приложим за извадки с по-малко от 2000 наблюдения. 
Нулевата хипотеза гласи – H0: данните са нормално разпределени, докато 
алтернативната хипотеза е H1: данните не са нормално разпределени. За 
нормално разпределение нивото на значимост трябва да е > 0.05. 

1.3. Корелационен анализ – служи за описание на силата и посоката 
на зависимост между променливи величини. Коефициентите на корелация 
са статистическа мярка, представяща зависимостта между две случайни 
променливи. Според измерителната скала, в която са изразени 
променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация. 
 Коефициент на Pearson (параметричен метод) се използва при 

количествени, нормално разпределени променливи, които трябва да 
бъдат измерени в метрична скала. Той е мярка за линейна свързаност, 
т.е. двете променливи трябва не само да бъдат напълно свързани, но и 
да е налице линейна зависимост. 

 Коефициент на Spearman rho (непараметричен метод) прилага се при 
рангово скалирани променливи, както и при количествени 
променливи, които имат отклонения от нормалното разпределение, 
като е необходимо предварително да бъдат трансформирани в 
рангови. 
Коефициентите на корелация се измерват в стойност от „-1“ 

(перфектна отрицателна връзка) до „1” (добра положителна връзка). 
Стойност „0“ показва, че връзката не е линейна. Чрез корелационният 
анализ бе изследвано наличието на статистически достоверна връзка 
между променливите и при съществуваща такава бе определена нейната 
сила. В зависимост от стойностите на коефициента на корелация, силата на 
връзката може да бъде: 

• до 0.30 – много слаба, от 0.31 до 0.50 – слаба, от 0.51 до 0.70 – 
умерена,  

• от 0.71 до 0.90 – силна, над 0.91 – много силна.  

1.4. Сравнителен анализ: 
 Independent Samples (Student) t-test (Тест за независими извадки) – 

параметричен тест, който сравнява средноаритметичните на една 
променлива за две групи от случаи. 
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 ANOVA (Bonoferoni correction) – параметричен метод за сравняване на 
средните стойности между повече групи. 

 Mann-Whitnеy U test – най-популярният непараметричен метод за 
проверка на две независими извадки. Тестът се използва за изследване 
дали са избрани две независими проби от популации с еднакво 
разпределение.  

 Kruskal-Wallis test – непараметричен тест, който проверява дали 
няколко независими извадки са от една популация.  

1.5. Линеен регресионен анализ 
 Обикновена линейна регресия – анализът дава възможност да се 

опише големината на отклоненията на фактическите от теоретично 
очакваните резултати и на тази база да се оценява състоянието на 
зависимата променлива (Y) в зависимост от индивидуалното 
състояние на независимата променлива (Х). 

2. Графики 
За графично онагледяване на данните приложихме: „boxplot“, „bar“, 

„scаtter dot“ и кръгови диаграми. 

3. Статистически анализ – извършен чрез програмен пакет SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), v. 19.0. 
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V. Резултати и обсъждане 

5.1. Анализ на макулени параметри и слоя на нервните влакна 
чрез SD-ОСТ при здрави деца на възраст от 6 до 17 г. 

5.1.1. Анализ на макулените параметри при здрави деца 
В настоящия дисертационен труд бяха предвидени да бъдат 

изследвани 307 здрави деца на възраст от 6 до 17 г. Тридесет и седем деца 
бяха изключени от проучването, поради това, че 32 от тях не представиха 
информирано съгласие от родителите и 5 деца не съдействаха по време на 
извършване на ОСТ измерването. Средната възраст на всички 270 здрави 
деца, включени в изследването, е 10.70 ± 2.81 години, от които 150 деца са 
от женски пол и 120 от мъжки пол (фиг. 4). 

 
Фигура 4. Разпределение на здравите деца по пол. 

На фигура 5 е показано как са подредени здравите очи според 
възрастта. Приложихме и допълнително разделяне на децата на 3 групи в 
зависимост от възрастта (фиг. 6):  

 Първата група включваше деца от 6 – 9 г. (n = 104) 
 Втората група включваше деца от 10 – 13 г. (n = 123) 
 Третата група включваше деца от 14 – 17 г. (n = 43) 

120150

Пол

Момчета Момичета
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Фигура 5. Разпределение на здравите деца по възраст. 

 
Фигура 6. Разпределение на пациентите на 3 групи според възрастта. 

Показателите за дебелината на макулата са представени в 9-те зони 
според Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (фиг. 7). Областите на 
изследване включват централно поле (зона) – 1 мм, представляващо 
областта на фовеата и вътрешни, и външни пръстени от 3 и 6 mm, 
съответно. Вътрешните и външните пръстени са разделени на четири 
квадранта: горен, долен, назален и темпорален. Средната дебелина на 
фовеата (СФД) се определя като средната дебелина в централната област с 
диаметър 1000 µm (централния син кръг на картата от проучване за ранно 
лечение на диабетна ретинопатия). Централната фовеална дебелина (ЦФД) 
се определя като средна дебелина, измерена в точката на пресичане на 6-те 
радиални скенирания с ОСТ. Средната дебелина на фовеата е 
приблизително 30 µm по-голяма от средната дебелина на централната 
фовеа. 
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Нормалната дебелина и обем на ретината при здрави очи, изследвана 
със SOCT Copernicus REVO, е показана на фиг. 7.  

 
Фигура 6. Макулената дебелина разпределена в 9-те зони според Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study, използвайки SOCT Copernicus REVO. 

Легенда: A1 = средна фовеална дебелина, A2 = горно-вътрешна, A3 = темпорално-
вътрешна, A4 = долно-вътрешна, A5 = назално-вътрешна, A6 = горно-външна, A7 = 
темпорално-външна, A8 = долно-външна, A9 = назално-външна зона. Централното 
подполе (A1) е заема 1 мм в диаметър, вътрешното (A2–A5) и външното (A6–A9), 3 и 
6 мм, респективно. 

 
Централна фовеална дебелина = 184.57 ± 13.58 

Тотална макулена дебелина = 286.70 ± 9.83 
Тотален макулен обем = 8.01 ± 0.28 

Фигура 7. Представени са средните стойности на макулената дебелина в здрави очи в 
9-те зони според Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (виж фиг. 6). Макулената 
дебелина е измерена в μm, а макуления обем в mm³. 

Легенда: N – назално, Т – темпорално. 
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Параметрите за дебелината на макулата и обема са нормално 
разпределени (One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – 
от 0.211 до 0.949), докато възрастта не е нормално разпределена (p = 
0.000). На фиг. 8 се вижда разпределението на средната фовеална дебелина 
по възраст. 

 
Фигура 8. Разпределение на средната фовеална дебелина по възраст при здрави деца. 

При изследване на здравите очи се установи положителна корелация 
между ЦФД, СФД и възрастта, както и между макулената дебелина във 
вътрешната-назална зона и възрастта, които бяха статистически значими. 
Следователно, наблюдавахме слабо увеличаване на макулената дебелина в 
областта на фовеата и в назалния квадрант на вътрешния пръстен с 
нарастване на възрастта. Също така се верифицира отрицателна 
корелационна връзка между макулената дебелина във външната-долна зона 
и възрастта, която също беше статистически значима. С увеличаване на 
възрастта констатирахме слабо изтъняване в долния квадрант на външния 
пръстен. Установеният корелационен коефициент е с много слаба сила (до 
0.30). 

Не открихме корелационна зависимост между възрастта и макуления 
обем в изследваните здрави очи (p = 0.875). Освен това доказахме, че 
корелационният коефициент между ТМД и макуления обем e 0.70 < 0.958 
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< 1, което означава, че има силна корелация. Коефициентът на корелация 
бе положителен, следователно връзката между двете променливи е 
еднопосочна. Нивото на значимост – Sig. = 0.000 < 0.05 (ако допускаме до 
5% вероятност за грешка), т.е. корелацията е значима. 

Групата с деца без очна патология се раздели и в зависимост от пола. 
Анализът показа сигнификантна разлика по отношение на фовеалната 
дебелина. Момчетата бяха със сигнификантно по-голяма макулена 
дебелина в областта на фовеата, в сравнение с момичетата. Установи се, че 
ТМД също е по-голяма при момчетата. Освен това се констатира, разлика в 
макулената дебелина във всички квадранти във вътрешния пръстен между 
момчетата и момичетата в полза на момчетата, с изключение на горно-
вътрешния квадрант, където не се откри сигнификантна разлика. 
Тоталният макулен обем при момчетата е 8.04 ± 0.28 mm³, a при 
момичетата – 8.00 ± 0.28 mm³. Ето защо не се намери статистически 
значима разлика по отношение на ТМО и пола (p = 0.441). 

Дебелината на ретината се определя като разстоянието между 
витреоретиналния интерфейс и вътрешната граница на ретинения 
пигментен епител (RPE). Софтуерът за сегментиране на различните SD-
OCT идентифицира различни хиперрефлективни структури във всеки 
образ с напречно сечение. Всички апарати идентифицират интерфейса на 
стъкловидното тяло като вътрешна граница на ретината. Сегментацията на 
външната границата на ретината, идентифицирана от различните ОСТ 
апарати, варира значително. Stratus OCT разглежда фоторецепторния-
ретинопигментен комплекс (Photoreceptor-RPE комплекс) като външна 
граница на ретината. Няколко ОСТ апарата – SOCT Copernicus REVO, 
Spectral OCT/SLO и RTVue-100 идентифицират вътрешната граница на 
RPE като външна граница на ретината. Cirrus HD-OCT измерва ретинената 
дебелина до външната граница на RPE, докато Spectralis OCT включва 
мембраната на Bruch в измерването на ретинената дебелина.  

Всички познати OCT устройства имат интегрирана нормативна база 
данни само за възрастни лица над 18 години. В научната литература са 
упоменати няколко проучвания, изследващи нормативната база данни за 
макулената дебелина и обем, като са използвани различни, налични в 
търговската мрежа SD-OCT. Докато Elia и Barrio-Barrio отчитат 
нормативни стойности в испанското население, а Al-Haddad при деца от 
Близкия изток със Cirrus OCT, настоящото проучване отчита стойности 
при деца от 6 до 17 г. от кавказката раса със SOCT Copernicus REVO.  
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Нашето изследване установи, че макулената дебелина в областта на 
фовеата (зона 1 по ETDRS) е 232.10 ± 15.81 µm, което е значително повече 
в сравнение със СФД, изследвана при възрастни със същия апарат (190 ± 
26 µm). Barrio-Barrio и кол. в тяхното проучване намират по-голяма 
стойност на СФД – 253.85 ± 19.76 µm. Те включват здрави деца от 4 – 17 г. 
също от кавказката раса, но изследвани със Cirrus OCT. Нашият резултат 
се различава и от друго изследване на 107 деца от Турция, при които бе 
намерено, че СФД е 258.6 ± 17.2 µm с друг ОСТ апарат (Spectralis OCT). 

Pierro и кол. (2010), сравнявайки стойностите на макулената дебелина при 
възрастни с различни ОСТ устройства, установяват, че макулената 
дебелината е най-тънка при изследване със SOCT Copernicus REVO. 
Аналогични резултати се наблюдават и при изследване на макулената 
дебелина при деца, предвид посочените по-горе стойности. 

Забелязва се, че ТМД получена при нашето изследване, много се 
доближава до резултата, получен от Barrio-Barrio и кол., за разлика от СФД 
и МО. Yanni и кол. отчитат ТМД от 271 µm чрез Spectralis ОСТ, но тяхното 
изследване е извършено чрез сегментиране на ретинални слоеве.  

По отношение на зависимостта на макулената дебелина от възрастта 
при деца съществуват различни данни. Едно голямо проучване в Бейрут, 
изследвайки 113 деца във възрастовия диапазон от 6 до 17 г. откриват, 
положителна корелация между възрастта и макулената дебелина в 
централното поле, във всички квадранти от вътрешния пръстен и в почти 
всички квадранти от външния пръстен (горен, назален и темпорален). 
Такава положителна връзка ние открихме само със СФД и с дебелината на 
макулата във вътрешното-назално поле. Yanni и кол. проучвайки 83 деца в 
Северна Америка намират, че с нарастване на възрастта, нараства и 
макулената дебелина в централната зона, което се припокрива с нашите 
резултати. За разлика от нас едно турско проучване, изследващо деца от 
6 – 16 г., не открива такава сигнификантна връзка. Al-Haddad и кол. 
откриват корелационна зависимост между МО и възрастта (p = 0.03), както 
и Barrio-barrio и кол. в тяхното проучване. Независимо от това в нашето 
изследване не се установи значима връзка между МО и възрастта. До 
подобен резултат е достигнал и Turk и кол. 

Нашето изследване установи и значими различия по отношение на 
пола. Намерихме, че при момчетата е по-голяма дебелината на макулата в 
централното поле, както и в три от четирите полета във вътрешния пръстен 
(долен, темпорален и назален), в сравнение с момичетата. Подобни 
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резултати намира Barrio-Barrio и кол. (2013), Huynh и кол. (2008) при деца, 
както и Liu и кол. (2011) при възрастни пациенти. 

Върху измерванията с ОСТ влияние оказва и расата. Еl-Dairi и кол. 
през 2006 – 2007 г. изследват 286 деца (114 чернокожи и 154 деца от 
европеидната раса ) на възраст от 6 – 17 г. в Северна Каролина и намират, 
че тъмнокожите деца имат по-малка фовеална дебелина от децата от 
европеидната раса. 

Намерихме, че най-тънка е макулата в областта на фовеата във 
фиксационната точка, както и че вътрешният пръстен е със сигнификантно 
по-голяма дебелина от външния. Тези данни са в съответствие с няколко 
други проучвания при деца като El-Dairi и кол. (2009), Eriksson и кол. 
(2009), Barrio-Barrio и кол. (2013) и Garcia-Martin и кол. (2011) при 
възрастни пациенти. Както Barrio-Barrio и кол., така и ние установихме 
още, че стойността на дебелината на макулата в темпоралните квадранти е 
сигнификантно по-тънка от същата в назалните квадранти, както във 
вътрешния, така и във външния пръстен. 

Топографската характеристика на ретиннената дебелина показа и че 
най-голяма е дебелината в горното- и долното-вътрешно и в назалните 
полета. Тези данни отговарят на анатомичната особеност на фовеата 
(липса на вътрешни слоеве и характерна депресия) и на по-дебелия слой 
нервни влакна, извиващи под и над фовеата и събиращи се в папило-
макуленото снопче. 

Познаването на нормалните стойности на макулената дебелина при 
деца е изключително ценно в ежедневната клинична работа на 
офталмолозите. Необходимо е създаването на нормативна база данни с 
достатъчно голям брой здрави деца в голям възрастов диапазон за всеки 
ОСТ апарат, което би допринесло за подпомагане и изясняване на 
диагнозата и проследяването на редица очни заболявания. В наличната 
научна литература не съществуват данни за нормалните стойности на 
макулената дебелина за България и въобще за кавказката раса в детска 
възраст със SOCT Copernicus REVO. Може да се направи извода, че 
стойностите на макулената дебелина в здрави очи при деца вероятно имат 
връзка с възрастта и пола, а също така зависят от вида на използваната 
ОСТ апаратура. В определена степен резултатите от проведените дотук 
проучвания са разнопосочни, а недостатъчния брой изследвани лица в 
настоящата работа ограничава създаването на генерализирани заключения, 
поради тази причина са необходими по-мащабни проучвания върху по-
голям брой здрави деца. 
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5.1.2. Анализ на дебелината на ретиналния слой на нервните 
влакна (RNFL) при здрави очи 
Дебелината на RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer – слой на ретиналните 

нервни влакна) е представена чрез стойности в 4-те зони (горна, долна, 
назална, темпорална зона) от измервателния кръг, който е центриран върху 
оптичния диск. Показателите за дебелината на RNFL са нормално 
разпределени (One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – 
от 0.279 до 0.941). Тоталната дебелина на RNFL при здрави деца от 
кавказката раса установихме, че е 117.11 ± 9.15 µm, а стойностите от всеки 
квадрант са показани на фиг. 9. 

 
Фигура 9. Представени са средните стоности на дебелината на RNFL в четирите 
квадранта (горен, долен, назален и темпорален) определени чрез SOCT Copernicus 
REVO със стандартно отклонение, измерени в µm. 

Легенда: Superior-Горен, Nasal-Назален, Inferior-Долен, Temporal-Tемпорален квадрант. 

Анализът на топографските данните сочи, че най-голяма е дебелината 
на RNFL в долния квадрант, след това в горния, следван от назалния и най-
тънка бе дебелината в темпоралния квадрант. 

Потърсихме корелационна връзка между дебелината на RNFL и 
възрастта. Използвахме коефициента на корелация на Spearman rho, тъй 
като възрастта не бе нормално разпределена. Намерихме, че единствено 
между дебелината на RNFL в горния квадрант и възрастта съществува 
много слаба отрицателна корелационна връзка (p = 0.018, r = -0.144). 
Последната показва, че с увеличаване на възрастта намалява слабо 
дебелината на RNFL. Стойностите на дебелината на RNFL в останалите 
квадранти, както и на тоталния RNFL, не показаха значима връзка с 
възрастта. 

Групата със здрави очи се раздели и в зависимост от пола. Анализът 
показа липса на междуполова сигнификантна разлика по отношение на 
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дебелината на RNFL във всеки един от квадрантите, така и за тоталната 
дебелина на RNFL. 

Структурната и функционална оценка на дебелината на RNFL чрез 
OCT, понастоящем е включена в повечето клинични протоколи за 
диагностика, проследяването на тежестта и прогресията на глаукома, както 
и при заболявания на зрителния нерв (глиом, компресивни оптични 
невропатии, идиопатична интракраниална хипертензия, токсични и 
наследствени невропатии). Количествената оценка на дебелината на RNFL 
от традиционната фотография често е трудна и субективна, особено за 
децата, което прави предизвикателство, диагностицирането и контрола 
върху детската глаукома. OCT скенирането е бързо, безконтактно и 
неинвазивно, което го прави идеално подходящо за деца. От изключителна 
важност е  определянето на нормативните данни с ОСТ при деца и 
изясняването на кои стойности на асиметрия трябва да се считат за ранен 
признак на патология. Отчитането на отклонения от нормалните 
физиологични стойности може да помогне за по-добро диагностично 
уточняване, също така и в развитието на модификации в лечението в 
областта на детската офталмология. Измерванията на RNFL са по-трудни 
за извършване от макулните измервания, защото е необходимо по-добро 
сътрудничество на пациента. Измерванията на дебелината на RNFL може 
да варират в зависимост от модела ОСТ който се използва, както и от 
софтуерните алгоритми. 

В настоящето изследване с помощта на SOCT Copernicus REVO 
намерихме, че тоталната дебелина на RNFL в здрави очи на деца от 6 – 17 г. 
е 117.11 ± 9.15 µm. Почти всички изследвания, използващи Stratus OCT 
при деца отчитат по-тънък RNFL от този на текущото проучване 
независимо от расата. По-голямата част от проучванията, използващи SD-
OCT, през последните години са прибягнали до Cirrus OCT. Към тях може 
да се отнесат проучванията на Elia и кол., Altemir и кол., Rao и кол., Barrio-
Barrio и кол., Al-Haddad и кол. и по-скорошни проучвания на Pawar и кол., 
и Güragaç и кол. Стойността на тоталната дебелината на RNFL при тези 
проучвания варира между 93 и 98 μm, като двете индийски проучвания 
имат по-ниски стойности (93 – 94 μm). Докато Elia и Barrio-Barriо 
съобщават нормативни данни за испанската популация, Al-Haddad 
изследват деца от Близкия Изток. Leite и кол. през 2010 г. проучват 336 
пациента с възрастова граница над 18 г., като сравняват стойностите на 
дебелината на RNFL между три ОСТ апарата: Cirrus, RT-Vue, Spectralis. 
Авторите установяват, че измерванията на стойностите с RT-Vue са с по-
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голяма дебелина от измерванията със Spectralis и Cirrus. Заключават, че 
измерванията на дебелината на RNFL между няколко SD-OCT апарата не 
са напълно съвместими и следователно измерванията не трябва да се 
използват взаимозаменяемо. В достъпната научна литература не открихме 
друго проучване изследващо дебелината на RNFL при деца със SOCT 
Copernicus REVO. 

Редица изследвания посочват, че разпределението на дебелината на 
RNFL в 4-те квадранта от измервателния пръстен следва класическия 
модел „двойна гърбица“, наблюдаван, както при възрастни, така и при 
деца. Този модел се характеризира с това, че най-голяма е дебелината в 
долния квадрант, последван от горния, след това назалния и най-малка е 
дебелината на RNFL в темпоралния квадрант. Дебелината на 
перипапиларния RNFL обикновено е най-голяма в долния рим, следван от 
горния и назалния рим и най-тънка е в темпоралния рим. Това е познато 
като “ inferior, superior, nasal, temporal„ (долен, горен, назален, темпорален) 
правило. Въпреки това, има разнообразни изследвания по този въпрос, 
които отчитат различни вариации. Чувствителна промяна в 
разпределението на дебелината на RNFL е наблюдавана в проучване на 
Leung и кол., които констатират, че дебелината намалява в посока от 
горния, през долния, темпоралния до назалния квадрант (SITN). 
Анализирайки резултатите от нашето проучване стана ясно, че 
разпределението на дебелината на RNFL следва също класическата 
„двойна гърбица“, което съвпада с правилото „ISNT“. Аналогичен резултат 
откриват Al-Haddad и кол. и Zhu и кол. в техните проучвания. По-големите 
стойности в дебелината на RNFL в горния и долния сектор вероятно са 
причинени от по-големия брой нервни влакна, които дъговидно се извиват 
и събират в нервни снопове в зрителния нерв, т.е. онагледен е нормалния 
анатомичен ход на нервните влакна. През 2015 г. Dave и кол. също 
установяват отклонения от „ISNT“ правилото и предлагат, девиациите в 
правилото да не бъдат приемани за патологични, защото могат да бъдат 
демонстрирани при деца и възрастни. 

В нашето проучване не се откри сигнификантна връзка между 
тоталната дебелината на RNFL (както и дебелината в долния, назалния и 
темпоралния квадрант) и възрастта. Това е в съответствие със значим 
процент други подобни проучвания при деца. Физиологичната аксонална 
загуба в зрителния нерв изглежда се появява по-късно през живота. Според 
някои автори прогресивната загуба на нервни влакна вероятно не достига 
значимост преди 50 г., което обяснява липсата на корелация между 
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дебелината на RNFL и възрастта при деца. 
При обработка на получените данни не намерихме зависимост между 

дебелината на RNFL и пола. Голямо проучване през 2012 г. обхващащо 
344 деца от кавказката раса също не откриват връзка между дебелината на 
RNFL и пола. Zhu и кол. намират, че в долния и в темпоралния квадрант 
дебелината на RNFL е значимо по-голяма в полза на мъжкия пол. 

Получените данни за дебелината на RNFL биха могли да се обединят 
с други проучвания за изготвяне на нормативна база данни със значително 
по-голям брой здрави деца от кавказката раса със SOCT Copernicus REVO. 
Те биха били много полезни за оценката на всички патологични състояния 
свързани със зрителния нерв в детската популация. Анализирайки 
резултатите установихме, дебелината на RNFL не зависи от възрастта и 
пола, за разлика от макулената дебелина. Разпределението на дебелината 
на RNFL в отделните квадранти следваше класическата „двойна гърбица“ 
и потвърдихме, че „ISNT“ правилото е спазено в извадката от български 
деца, които бяха подложени на изследване. Предимство на нашето 
изследване е, че то е извършено с ново поколение OCT технология в 
относително голяма педиатрична популация. Важно е да се отбележи, че 
нашата извадка е от деца от средно училище, което я прави по-подходяща 
при оценка на нормалните стойности на дебелината на RNFL. В повечето 
проучвания се използват пациенти посетили болници, като по този начин 
деца с определени характеристики, често не се включват, което води до 
ограничаване на типично представяне на нормалното население. 

5.2. Корелационна зависимост между макулените параметри, слоя 
на нервните влакна и сферичния еквивалент (SE), аксиалната 
дебелина (AL) 

С помощта на ОСТ-биометрия (SOCT Copernicus REVO) успяхме да 
измерим средната аксиална дължина (AL) и дълбочината на предната 
камера (ACD) на 270 деца във възрастовия диапазон от 6 – 17 г. В табличен 
вид са представени средните им стойности (таблица 2). 

Таблица 2. Показани са средните стойности (със стандартно отклонение), както 
минимална и максимална стойност на биометричните параметри при здрави деца 
измерени със SOCT Copernicus REVO. Стойностите са измерени в mm. 

 Аксиална дължина Дълбочина на предна камера 
Средна стойност 23.16 ± 0.94 3.64 ± 0.26 

Минимална стойност 20.67 2.6 
Максимална стойност 26.27 4.37 
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Използвахме One-Kolmogorov-Smirnov test, за да докажем, че всички 
биометрични показатели са нормално разпределени (стойностите се 
движат – р – от 0.135 до 0.814).  

В нашето проучване изследвахме здрави деца с рефракционни 
аномалии, отговарящи на критериите за включване/изключване, описани 
по-нагоре в текста. Установихме, че средната стойност на SE за всички 
деца е +0.81 ± 0.98 диоптъра (вариращ от -4.88 до +4.25 диоптъра). 
Последният не беше нормално разпределен (p = 0.000). 

Потърсихме зависимост между AL и възрастта чрез линеен 
регресионен анализ. Последният показа, че съществува много слаба 
зависимост (p = 0.000, r = 0.229), т.е. с нарастване на възрастта се 
наблюдава нарастване на AL. Коефициентът на детерминация (r² = 0.053) 
ни даде информация, че 5.3% от стойността на AL се определя от 
възрастта. Проверихме дали SE зависи от възрастта със същия анализ. 
Установи се също, че съществува отрицателна сигнификантна зависимост 
с много слаба сила, а именно, че с нарастване на възрастта, намалява 
стойността на SЕ, т.е. намалява хиперметропията при децата (p = 0.027, 
r = -0.134, r² = 0.018). Анализирайки връзката между ACD и възрастта, 
отново открихме значимост (p = 0.017, r = 0.145, r² = 0.021). Наблюдавахме 
много слаба връзка между ACD и възрастта, която показа, че с нарастване 
на възрастта, нараства и дълбочината на предната камера. 

 Обследвахме за корелационна връзка между отделните биометрични 
параметри. Доказахме, че съществува слаба положителна корелационна 
връзка между AL и ACD (r = 0.471, p < 0.001). Тя показава, че с нарастване 
на AL, нараства и ACD.  

Тъй като SE не е нормално разпределен, използвахме коефициент на 
Spearman rho, за да потърсим корелация между него и биометричните 
параметри. Открихме отрицателна корелация макар и много слаба между 
SE и AL (r = -0.255, p < 0.001). От нея се вижда, че с нарастване на AL на 
окото, намалява SE, т.е. с увеличаване на AL, нараства миопията. Слаба 
отрицателна връзка се намери между ACD и SE, показваща се с 
увеличаване на ACD, намалява SE (r = -0.344, p < 0.001).  

5.2.1. Корелационна зависимост между макулените параметри и 
сферичния еквивалент, аксиалната дължина 
В нашето проучване успяхме да установим връзка между някои от 

макулените параметри и биометричните показатели. Тоталният макулен 
обем показа значима обратна зависимост с AL и значима права зависимост 
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със SE. Намерихме, че с увеличаване на AL намалява макуленият обем и с 
увеличаване на SE (хиперметропията, съответно) се увеличава и макуления 
обем, макар и силата на връзката да беше много слаба. Онагледено в 
проценти изглеждаше, че 6.9% от ТМО зависи от AL (фиг. 10). Сходен 
резултат получихме и по отношение на тоталната макулена дебелина. Тя 
също демонстрира значима обратна зависимост с AL и значима права 
зависимост със SE. Посочените зависимости бяха с много слаба сила (фиг. 
11). За разлика от ТМО и ТМД, СФД не показа значимост както с AL, така 
и със SE. Макулената дебелина във външния пръстен във всичките 
квадранти бе сигнификантно свързана с AL. Въпреки, че връзката бе с 
много слаба сила, с изключение на макулената дебелина в долния 
квадрант, която бе с малко по-голяма сила (r = 0.305) се установи обратна 
зависимост между двата показателя. Най-високият коефициент на 
детерминация бе 9.3%, отразяващ зависимостта на дебелината на макулата 
в долния квадрнат от AL. От това можем да заключим, че с нарастване на 
AL, намалява дебелината на макулата във външния пръстен. Във 
вътрешният пръстен само дебелината на макулата в горния квадрант 
показа много слаба обратна връзка с AL. Сферичният еквивалент прояви 
права сигнификанта зависимост с дебелината на макулата в горния и 
темпоралния квадрант във външния пръстен и с дебелината на макулата в 
горния, долния и темпоралния квадрант във вътрешния пръстен. Като 
връзката между дебелината на макулата в темпоралния квадрант на 
външния пръстен и SE бе най-значима в сравнение с дебелината в другите 
квадранти. Това се вижда и от коефициента на детерминация, който в този 
случай беше 0.043. 

 
Фигура 10. Представена е зависимостта между тоталния макулен обем и AL, както и 
между тоталния макулен обем и SE. Използван е линеен регресионен анализ. 
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Фигура 11. Представена е зависимостта между тоталната макулена дебелина и AL, 
както и между тоталната макулена дебелина и SE. Използван е линеен регресионен 
анализ. 

5.2.2. Корелационна зависимост между слоя на нервните влакна и 
сферичния еквивалент, аксиалната дължина 
Приложихме линеен регресионен анализ, за да проверим зависимостта 

между дебелината на RNFL и биометричните показатели, както и със SE. 
Установи се обратна сигнификантна зависимост със слаба сила между 
тоталната дебелина на RNFL и AL (фиг. 12). Определихме, че с нарастване 
на AL, намалява дебелината на тоталния RNFL. (p = 0.013, r = 0.151, r² = 
0.023). Коефициентът на детерминация ни разкри, че 2.3% от стойността 
на дебелината на тоталния RNFL зависи от AL. Констатира се, че 
дебелината на RNFL в горния и долния квадрант и AL, аналогично 
показват обратна, значима връзка. 

 
Фигура 12. Представена е зависимостта между дебелината на тоталния RNFL и AL, 
както и между дебелината на тоталния RNFL и SE. Използван е линеен регресионен 
анализ. 
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Установихме и зависимост между дебелината на RNFL и SE. Намери 
се права връзка между тоталния RNFL (както и дебелината на RNFL в 
назалния квадрант) и SE, т.е. с нарастване на дебелината на RNFL, 
нараства и SE (фиг. 12). Такава тенденция се прояви и по отношение на 
дебелината на RNFL в долния квадрант. 

В настоящето изследване установихме, че средната AL при здрави 
деца от кавказката раса, на възраст от 6 – 17 г. (средна възраст 10.70 ± 2.81 
години) е 23.16 ± 0.94 mm (20.67 – 26.27). Едно голямо испанско 
проучване, включващо 283 деца от кавказката раса, на възраст от 4 до 17 г. 
откриват, че средната AL е 22.94 ± 1.10 mm (20.10 – 26.27). Въпреки, че 
диапазона на стойността на AL е сходен, те намират по-ниска стойност, 
което може би е свързано с по-ниската средна възраст 9.58 ± 3.12 г. и 
включването на по-малки на възраст деца в проучването им. 
Приблизителен резултат с нашия е получил Turk и кол. за стойността на 
AL – 23.33 ± 0.89 mm (21.23 – 26.01) при здрави деца на възраст от 6 – 
17 г., чрез използване на IOL Master биометър (Carl Zeiss AG, Oberkochen, 
Germany). Връзката между AL и възрастта доказахме, с линеен 
регресионен анализ (p = 0.000, r = 0.229), като анализа ни показа, че 5.3% 
от AL зависят от възрастта. Такава права зависимост беше наблюдавана и 
при горе посочените автори: Turk и кол. (p = 0.007), Al Haddad и кол. (p = 
0.02), Barrio-Barrio и кол, откриват тенденция към зависимост (p = 0.06). 
Можем да заключим, че стойността на AL зависи от възрастта и с 
нарастване на възрастта, нараства и AL. Аксиалната дължина според 
проучване на Gul и кол. е 20.49 mm през първите две години от живота. 
Около 9–10-годишна възраст децата достигат AL както при възрастните 
(22.66 mm).  

Средната стойност, която констатирахме за SE беше +0.81 ± 0.98 
диоптъра (вариращ от -4.88 до +4.25 диоптъра), подобна стойност намира 
Barrio-Barrio и кол. +0.63 ± 1.65 D (вариращ от -4.88 до +5.25). Turk и кол. 
[-0.27 ± 0.99 D (от -3.00 до +2.25)] и Al Haddad и кол. [-0.02 ± −1.77 D (от 
-4.25 до +5.00)] установяват отрицателна стойност на SЕ. От получените 
данни се намери обратна зависимост между SE и възрастта, макар и с 
малка сила, като резултата се припокрива с данни посочени от описаните 
по–горе колективи. Установихме, че с нарастване на възрастта при децата, 
нараства и аксиалната дължина, т.е. предно-задния размер на окото и 
намалява хиперметропията. В нашите данни се забеляза значимо 
превалиране на мъжкия пол, над женския. Този резултат е в съответствие с 
данни от Taйван, Сингапур, САЩ и Aвстралия. 
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Изследвайки и ACD, намерихме, че средната и стойност е 3.64 ± 0.26 
mm (2.6 – 4.37). Turk и кол. откриват, че средната ACD е [3.53 ± 0.29 
(2.38 – 4.12)], чиято стойност бе по-ниска от нашата. За разлика от Turk и 
кол., които не откриват връзка между ACD и възрастта, ние определихме, 
че с нарастване на  възрастта, нараства и ACD. Gul и кол. в проучване 
обхващащо 364 деца също откриват положителна, сигнификантна връзка 
между ACD и възрастта. Причините за тези разлики са комплексни, като 
едни от основните са: различната апаратура, етноса и не на последно място 
възрастовия диапазон, тъй като в китайската група са включени деца на по-
млада възраст. Дълбочината на предната камера беше сигнификантно по-
плитка при момичетата, което се припокрива с данни от други проучвания.  

Намерихме, че средната дебелина на RNFL е значително обратно 
свързана с AL, което е в съответствие с други проучвания. El-Dairi и кол. 
намират, че дебелината на RNFL при здрави бели деца намалява с 2.2 µm с 
всяко увеличение на AL с 1 mm, което не се отнася за чернокожите деца.  

Tsai и кол. докладват за увеличаване на тоталната дебелина на RNFL с 
1.7 μm за всеки диоптър хиперметропия. В нашето проучване открихме 
значима, положителна корелация на тоталната дебелина на RNFL със SЕ 
при кавказката популация. Това означава, че с увеличаване на миопията 
дебелината на RNFL намалява и с увеличаването на хиперметропията 
дебелината на RNFL се увеличава, което се потвърждава и от други 
проучвания (Huynh и кол., Salchow и кол. и Qian и кол.). 

В нашето проучване с увеличаване на AL, ТДМ, дебелината на 
макулата във всички квадранти на външния пръстен и горния квадрант на 
вътрешния пръстен, както и ТМО намаляват. Тази констатация 
потвърждава хистопатологични изследвания, които показват увеличаване 
на изтъняването на ретината с увеличаване на късогледството (т.е. с 
нарастване на AL) и клинично проучване, което демонстрира по-честа 
хориоретинална атрофия в задния полюс в очите с по-голяма AL. 
Аксиалната дължина и SE показват противоположно влияние върху 
макулените параметри. Единствено между дебелината на макулата в 
назалния квадрант във външния и в назалния и долния квадрант на 
вътрешния пръстен и SE не открихме сигнификантна връзка. Във всички 
останали квадранти макулената дебелина (също така ТМД и ТМО) имаше 
положителна връзка със SE. 

От изложените данни става ясно, че нарастването на AL, съответно и 
на миопията, е свързано със сигнификантно намаляване на дебелината на 
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RNFL и на по-голяма част от макулените параметри. Освен това 
нарастването на хиперметропията е съпроводено със сигнификантно 
нарастване на дебелината на макулата и на RNFL. 

Резюмирайки данните от ОСТ биометрията и съпоставяйки ги с 
резултати от други проучвания в научната литература се вижда, че данните 
зависят в голяма степен от използваната апаратура, възрастовия диапазон 
на включените деца, провеждането на циклоплегия и от етноса.  

5.3. Анализ на дебелината на ретината, слоя на нервните влакна и 
морфологията на макулата в очи с ретинопатия на недоносеното 
посредством SD-OCT 

5.3.1. Анализ на макулената дебелина и обем при пациенти с РН 
В групата на пациентите с РН са включени 35 очи от 18 пациенти. 

(фиг. 13 и фиг. 14). Двадесет очи бяха на деца от женски пол и 15 очи бяха 
на деца от мъжки пол. 

 
Фигура 13. Разпределение на децата с РН по пол. 

Проучването обхвана деца на възраст от 6 до 8 г. с РН (фиг. 14). 
Средната възраст на пациентите бе 6.46 ± 0.61 г. 

Пол

Момчета Момичета
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Фигура 14. Представено е разпределение на децата с РН по възраст. В жълт цвят са 
означени момичетата, а в син цвят момчетата. 

Средната гестационна възраст бе 29.37 ± 2.07 седмици и средното 
тегло при раждане – 1338.29 ± 324.05 грама. 

Макулените показатели при пациентите с РН са измервани със SOCT 
Copernicus REVO и също са представени в 9-те зони според Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (виж по-нагоре в текста фиг. 6). Като дебелината 
на фовеата представлява средната дебелина в централното поле (А1) с 
диаметър 1000 µm (според ETDRS). А централната дебелина на фовеата 
(ЦФД) се определя като средната дебелина, измерена в точката на 
пресичане на 6-те радиални скeнирания при ОСТ. Средната дебелина на 
фовеата е приблизително 30 µm по-голяма от средната ЦФД. Средните 
стойности на макулените параметри са илюстрирани на фиг. 15. 

Параметрите за дебелината на макулата и обема са нормално 
разпределени (One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – от 
0.214 до 0.925), докато възрастта не е нормално разпределена (p = 0.000). 

При проучване на топографските характеристики на макулената 
дебелина се определи, че най-голяма е макулената дебелина във вътрешния 
пръстен, следвана от тази във външния пръстен и най-тънка бе във 
фовеата. Във вътрешният пръстен най-тънка е макулената дебелина в 
долния квадрант, а най-дебела в горния квадрант. Във външният пръстен 
се откри, че също най-тънка е макулената дебелина в темпоралния 
квадрант и най-голяма бе в назалния квадрант (фиг. 15).  
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Централна фовеална дебелина = 230.91 ± 41.22 

Тотална макулена дебелина = 279.28 ± 21.67 
Тотален макулен обем = 7.83 ± 0.37 

Фигура 15. Представени са средните стойности на макулената дебелина в очи с РН в 9-
те зони според Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (виж фиг. 6). Макулената 
дебелина е измерена в μm, а макуления обем в mm³.  

Легенда: N – назално, Т – темпорално. 

Използвахме коефициента на Spearman rho, за да потърсим корелация 
между макулените параметри и възрастта. Такава корелация не беше 
открита нито между възрастта и макуления обем (p = 0.093, r = 0.293), нито 
между възрастта и макулените параметри. Графичното представяне на 
ЦМД и ТМО по възраст е дадено на фиг. 16. 

 
Фигура 16. Разпределение на средната фовеална дебелина (в ляво) и макуления обем (в 
дясно) по възраст при деца с РН. 
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Установихме положителна корелационна връзка между част от 
макулените параметри и теглото при раждане (ТР), както и с гестационната 
възраст (ГВ) (таблица 3). Отново е използван коефициента на Spearman 
rho, тъй като ТР и ГВ не са правилно разпределени. Открихме, че 
макулената дебелина във всички квадранти на външния пръстен и горния, 
долния и назалния квадрант на вътрешния пръстен, както ТМД и ТМО са 
сигнификантно зависими от ТР като връзката бе със слаба до средна сила. 
Връзката показва, че колкото по-голямо е ТР на недоносеното дете, 
толкова макулената дебелина е с по-голяма стойност. Единствено между 
макулената дебелина в долния и назалния квадрант на външния пръстен се 
наблюдаваше положителна корелационна връзка със слаба сила, с ГВ. Тя 
ни дава информация, че колкото ГВ на недоносеното при раждане е по-
голяма, толкова и макулената дебелина е по-голяма. Можем да заключим, 
че ТР оказва по-голямо влияние върху макулената дебелина от ГВ. По 
отношение на ЦФД отрихме отрицателна корелационна зависимост с ТР и 
ГВ. Показваща, че с нарастване на ТР и на ГВ, ЦФД намалява. 

Таблица 3. Корелация на ГВ и ТР с макулената дебелина при изследваната група 
пациенти с РН със SOCT Copernicus REVO (Spearman’s rho correlation). Представени са 
статистическата значимост (p) и коефициента на корелация (r). 

   ЦФД А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 ТМД 

Тегло при 
раждане 

 r (-0.337) (-0.212) 0.346 0.259 0.431 0.448 0.390 0.350 0.549 0.608 0.394 
P value 0.048 0.222 0.041 0.133 0.010 0.007 0.021 0.039 0.001 0.000 0.019 

Гестационна 
възраст 

 r (-0.358) (-0.206) 0.174 0.197 0.281 0.248 0.266 0.216 0.365 0.449 0.275 
P value 0.035 0.234 0.318 0.256 0.102 0.150 0.123 0.212 0.031 0.007 0.109 

Легенда: ЦФД – централна фовеална дебелина, A1 = средна фовеална дебелина, A2 = 
горно-вътрешна, A3 = темпорално-вътрешна, A4 = долно-вътрешна, A5 = назално-
вътрешна, A6 = горно-външна, A7 = темпорално-външна, A8 = долно-външна, A9 = 
назално-външна зона, ТМД – тотална макулена дебелина, r – коефициент на корелация, 
p – статистическа значимост. 

Потърсихме корелация между макулените параметри и пола. С 
помощта на Mann-Whitney U test не успяхме да открием значима връзка. 

Дебелината на ЦФД е оценена при преждевременно родени деца в ня-
колко проучвания. В проучване на Erol и кол. се посочва, че средната ЦФД 
е 163.3 ± 105.3, 192.2 ± 102.5, 192.4 ± 70.7 µm и 239.3 ± 69.7 в очи без РН и 
в стадий 1, стадий 2 и 3 с РН, респективно. Проучването включва 358 очи 
от 179 кърмачета със средна ГВ 30.9 гс и средна ТР от 1609 г. Подобен ре-
зултат отразява и Gursoy и кол., които намират, че средната ЦФД е 194.27 
± 19.93, 207.67 ± 25.44 и 222.00 ± 37.80 µm в здрави очи, с лека и тежка 
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степен (лекувани за РН), съответно. Авторите посочват, че стойностите на 
ЦФД нарастват пропорционално с нарастване на стадия на РН. Средните 
стойности на ЦФД, които констатирахме в нашето изследване са по-
високи, включително и на здравите очи. Центрифугалната миграция на 
вътрешните нуклеарни слоеве остава основния фактор, който намалява де-
белината на ЦФД по време на ранна детска възраст. Ниското тегло при 
раждане е един от маркерите за нарушения във вътрематочното развитие. 
Мащабно проучване на Tariq и кол. изследващо 2353 деца в Австралия ус-
тановяват, че при преждевременно родените деца без РН се наблюдава по-
голяма дебелина във фовеата и в макулените параметри. Намаляването на 
ТР се асоциира с изтъняване на дебелината на макулата във външните сло-
еве, намаляване на ТМО и увеличаване на фовеалната дебелина. Нашето 
изследване потвърждава горе посочените резултати, тъй като ние също от-
криваме сигнификантна зависимост между дебелината на макулата и ТР. 
Съответно с намаляване на ТР, намалява и ТМО и ТМД при недоносените 
деца в нашето проучване. Въпреки това, Akerblom и кол. не откриват връз-
ка между ТР и дебелината на макулата измерена със Stratus OCT. Обаче, 
авторите намират сигнификантна зависимост с ГВ, което се потвърди и от 
нашите резултати (макулената дебелина в долния и назалния квадрант на 
външния пръстен). През 2014 г. Erol и кол. установяват слаба обратна ко-
релация между ЦФД, гестационната възраст и теглото при раждане (p = 
0.025, p = 0.002), което установихме и в нашето проучване. 

Централната ретина претърпява по-късно съзряване от периферната 
ретина и следователно е по-податлива на ефектите от постнаталната среда 
при преждевременно раждане. При нормалното развитие на фовеата, 
ядрата на конусчетата и биполярните клетки мигрират далеч от външните 
сегменти на конусчетата, които остават тясно подредени във фовеата. Тази 
миграция на клетките допринася за образуването на нормалната фовеална 
депресия. Можем да предположим, че наличието на фовеа с по-голяма 
дебелина при недоносените деца е свързано с нарушаване на миграцията 
на клетките и в крайна сметка може да доведе до анормална структура на 
ретината.  

5.3.2. Анализ на дебелината на ретиналния слой на нервните 
влакна (RNFL) при пациенти с РН 
Дебелината на RNFL е представена чрез Disk 3D протокол на SOCT 

Copernicus REVO. Данните са разграфени в четири зони (горна, долна, 
назална, темпорална зона) от измервателен кръг, центриран върху 
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оптичния диск. Тоталната дебелина на RNFL при деца с РН констатирахме, 
че е 106.23 ± 13.94 µm, а стойностите от всеки квадрант са показани на 
фиг. 17. 

 
Фигура 17. Представени са средните стойности на дебелината на RNFL в четирите 
квадранта (горен, долен, назален, темпорален) определени чрез SOCT Copernicus REVO 
със стандартно отклонение, измерени в µm.  

Показателите за дебелината на ретиналния слой на нервните влака са 
нормално разпределени (One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се 
движат – р – от 0.288 до 0.769). Топографските данни показват, че най-
голяма е дебелината на RNFL в горния квадрант, след това в долния, 
следван от назалния и най-тънка е дебелината в темпоралния квадрант. 

Стойностите на дебелината на RNFL в отделните квадранти, както и 
тоталния RNFL не показаха значима, корелационна връзка с възрастта. 

Оценихме връзката между дебелината на RNFL и пола при децата с 
РН. Анализът определи, че дебелината на RNFL в долния и назалния 
квадрант е сигнификантно по-голяма при момичетата, в сравнение с 
момчетата. 

В достъпната научна литература не открихме данни за дебелината на 
RNFL при пациенти с РН измерена със SOCT Copernicus REVO. Wang и 
кол. изследват 50 деца с регресирала РН със средна възраст 10.6 ± 3.7 г. и 
установяват, че средната стойност на тоталната дебелина на RNFL е 98.5 ± 
10.3 µm. Друго изследване използващо също SD-OCT констатира, че 
средната стойност на тоталната RNFL е 92.70 ± 16.57 µm. В нашето 
проучаване намерихме по-големи стойности на дебелината на RNFL. Не е 
уместно сравняване на споменатите стойности от различните изследвания, 
тъй като са използвани различни ОСТ устройства. 
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Дебелината на RNFL корелира с локацията на основните горна – и 
долна – темпорални съдови дъги. Затова най-голяма е дебелината на RNFL 
в горния и долния квадрант, което се потвърди и при пациентите с РН в 
нашето проучване. Обаче, стойностите на дебелината на RNFL в отделните 
квадранти не следваха класическото „ISNT“ правило, а съществуваше лека 
вариация. Установихме, че най-голяма е дебелината в горния, след това в 
долния квадрант, назалния и темпоралния квадрант. Мащабно 
австралийско проучване също открива, че дебелината на RNFL в горния 
квадрант е по-голяма от тази в долния квадрант. Park и кол. също намират 
лека девиация от правилото в стойностите на RNFL в отделните квадранти 
от измервателния пръстен. Те откриват, че най-тънка е дебелината в 
назалния квадрант, а не в темпоралния, според правилото. Както по-горе в 
текста посочихме, тези разлики в „ISNT“ правилото са физиологични 
вариации.  

Не открихме зависимост между възрастта и дебелината RNFL. Това се 
потвърждава и от изследвания на Tariq и кол. Tong и кол. не намират 
корелация между дебелината на RNFL и пола, докато ние открихме, че 
момичетата имат по-голяма стойност на RNFL в долния и назалния 
квадрант, в сравнение с момчетата. 

5.4. Сравнение на макулените параметри и слоя на нервните 
влакна между здравите деца и децата с ретинопатия на недоносеното. 

5.4.1. Сравнителен анализ на макулените параметри 
Създадохме контролна група от 50 деца, родени в термин (≥ 37 гс), с 

нормално тегло при раждането (≥ 2500 г), на възраст от 6 до 8 г., за да ги 
сравним с децата с РН. Средната възраст на контролната група е 6.64 ± 
0.53 г. В групата бяха включени 22 момчета и 28 момичета. На фиг. 18 Б са 
показани средните стойности на ретинената дебелина и обем на здравите 
деца от контролната група. Последните са нормално разпределени (One-
Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – от 0.543 до 0.968, Z – 
между 0.534 и 0.801).  
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ЦФД = 230.91 ± 41.22 
ТМД = 279.28 ± 21.67 

ТМО = 7.83 ± 0.37 

ЦФД = 181.90 ± 11.85 
ТМД = 286.04 ± 9.06 
ТМО = 8.02 ± 0.26 

Фигура 18. Представена е ретинената дебелина и обем, измерени със SOCT Copernicus 
REVO. А – дебелина и обем на пациенти с РН, Б – дебелина и обем на контролната 
група. Стойностите са представени със средна ± SD (стандартно отклонение) в μm за 
ретинената дебелина и в mm³ за обема.  
Легенда: N – назално, Т – темпорално, ЦФД – централна фовеална дебелина, ТМД –
тотална макулена дебелина, ТМО – тотален макулен обем 

Двете групи бяха съпоставими по възраст (p = 0.087) и пол (p = 0.715). 
Използван е Mann-Whitney test, тъй като възрастта и пола не са нормално 
разпределени. С помощта на Independent Samples Т test открихме 
достоверна разлика в макулената дебелина между контролната група и 
групата с РН във всички 9 полета от ETDRS схемата. Сигнификантна 
разлика се установи и по отношение на обема и ЦФД (таблица 4). 
Единствено, значимо по-голяма се оказа ЦФД и СФД при пациентите с РН 
(фигура 19). Във всички останали квадранти във външния и вътрешния 
пръстен, сигнификантно по-голяма се оказа дебелината на макулата в 
контролната група. Същата зависимост открихме и за ТМД и ТМО, които 
бяха сигнификантно по-тънки при децата с РН. Както и в контролната 
група, така и в групата с пациенти с РН, най-тънка е дебелината във 
фовеата, следвана от дебелината във външния квадрант и най-голяма във 
вътрешния квадрант. Разликата в макулената дебелина между отделните 
пръстени прояви статистическа значимост. Дебелината на макулата в 
горно-вътрешния квадрант се доказа, че е най-голяма, а в темпорално-
външния квадрант – най-малка за двете групи. 
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Фигура 19. Скенограма на дете родено в 28 гс с ТР 1130 гр., с тип 1 предпрагова РН ΙΙΙ 
ст, зона ΙΙ-ΙΙΙ, на което е извършена криотерапия. Скенограмата показва, че ЦФД е 254 
µm, а СФД е 276 µm. 

Таблица 4. Сравнение на ретинената дебелина и обем между групата на здравите деца 
(контролна група) и групата пациенти с РН. Представена е статистическата значимост 
(р) при анализ Independent Samples Т test. 

Макулена 
дебелина А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 ТМД ТМО ЦФД 

P value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.0016 0.000 

Легенда: ЦФД = централна фовеална дебелина, A1 = средна фовеална дебелина, A2 = 
горно-вътрешна, A3 = темпорално-вътрешна, A4 = долно-вътрешна, A5 = назално-
вътрешна, A6 = горно-външна, A7 = темпорално-външна, A8 = долно-външна, A9 = 
назално-външна зона, ТМД – тотална макулена дебелина, ТМО – тотален макулен 
обем.  

Децата с РН разделихме на 2 групи в зависимост от това дали е 
използвано лечение за РН. В едната група бяха включени 21 очи, на които 
е проведено лечение – лазер и/или криотерапия (тежка степен на РН). От 
тези 21 очи на 15 е била извършена криотерапия, а на останалите 6 – лазер 
лечение. Другата група се състоеше от деца (14 очи) с РН, при които се е 
постигнало спонтанно възстановяване (лека степен на РН). Използвахме 
One-way ANOVA test (Bonoferroni correction), за да сравним трите групи. 
Първата група включваше здравите деца, втората – децата лекувани за РН 
и третата – децата с РН със спонтанна регресия. Трите групи бяха 
съпоставими по възраст (p = 0.232) и пол (p = 0.115). Констатирахме, че 
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макулената дебелина и обем не се различават сигнификантно между 
групата на здравите и групата на нелекуваните деца с РН. (с изключение на 
вътрешно-назалния квадрант, който беше значимо по-тънък при 
пациентите с РН). При сравнение на здравите и лекуваните деца с РН се 
намери значима разлика в ЦФД, макулената дебелина във всички полета от 
ETDRS схемата, както и по отношение на обема. Само в квадрантите от 
външния пръстен, в А1 полето и при ЦФД установихме разлика между 
лекуваните и нелекуваните деца с РН (таблица 5). 

Таблица 5. Сравнение на ретинената дебелина и обем между отделните групи 
(контролна група, лекувани деца с РН, нелекувани деца с РН). Представена е 
статистическата значимост (р) при анализ One-way ANOVA test (Bonoferroni correction). 

Макулена 
дебелина 

Здрави vs 
лекувани с РН 

Здрави vs 
нелекувани с РН 

Лекувани с РН vs 
нелекувани с РН 

А1 0.000 0.427 0.000 
А2 0.001 0.969 0.151 
А3 0.048 0.309 1.000 
А4 0.006 0.007 1.000 
А5 0.004 0.053 1.000 
А6 0.000 1.000 0.000 
А7 0.022 1.000 0.022 
А8 0.004 1.000 0.030 
А9 0.000 1.000 0.001 

ТМД 0.065 1.000 0.649 
ТМО 0.026 0.490 1.000 
ЦФД 0.000 0.103 0.000 

Легенда: ЦФД = централна фовеална дебелина,  A1 = средна фовеална дебелина, A2 = 
горно-вътрешна, A3 = темпорално-вътрешна, A4 = долно-вътрешна, A5 = назално-
вътрешна, A6 = горно-външна, A7 = темпорално-външна, A8 = долно-външна, A9 = 
назално-външна зона, ТМД – тотална макулена дебелина, ТМО – тотален макулен 
обем. 

При анализиране на резултатите, установихме сигнификантно 
задебеляване във фовеата при децата лекувани за РН (лазер и/или 
криотерапия), в сравнение с контролната група. Тези данни са в 
съответствие с няколко предходни доклада (Ecsedy и кол. 2007, Akerblom и 
кол. 2011, Vinekar и кол. 2011, Bowl и кол. 2016, Raffa и кол. 2016). През 
2016 г. Gyrsou и кол. констатират, че има значимо задебеляване във 
фовеалната дебелина само при пациенти с тежка РН, в сравнение с 
преждевременно родени деца. Също така авторите доказват, че 



46 

стойностите на фовеалната дебелина нарастват пропорционално с 
увеличаване на тежестта на РН. Проучване на Wang и кол. (2012 г.) показа, 
че преждевременното раждане се асоциира с невъзможността на 
вътрешните ретинални слоеве да мигрират далеч от фовеата, което води до 
увеличаване фовеалната дебелина при пациенти с РН.  

5.4.1.1. Морфологични промени в макулата при пациенти с РН 

Фовеалната депресия (ФД) се пресметна чрез формула. Последната 
гласи, че ФД е равна на разликата от средната фовеална дебелина (А1 
поле) и средната парафовеална дебелина. Средната парафовеална дебелина 
е сума от дебелината на макулата в назалния и темпоралния квадрант на 
вътрешния пръстен, разделена на две. Стойности под 56 µm бяха приети за 
липса на фовеална депресия. Намерихме, че средната парафовеална 
дебелина при пациентите с РН е 292 ± 23.52 µm, докато в контролната 
група беше 304.60 ± 10.77 µm, като имаше сигнификантна разлика между 
тях (p = 0.000). Намерихме, че средната фовеална депресия е 29.74 ± 33.28 
µm и липсва в 25 очи от децата с РН (71 %). Като този процент разделен 
между децата с РН, показа, че при 21 очи от групата лекувани с РН (всички 
пациенти в групата) липсваше ФД и само в 4 очи при децата със спонтанна 
регресия на РН (28.6%), (фигура 20). Средната стойност на фовеалната 
депресия при здравите деца е 76.18 ± 12.48 µm, при децата лекувани за РН 
е 13.29 ± 24.01 µm, а при тези със спонтанно възстановяване е 54.43 ± 30.28 
µm. Верифицира се достоверна разлика при съпоставяне на трите групи 
(таблица 6). 

 
Фигура 20. Скенограма на дете родено в 29 гс с ТР 1250 гр. с хиалинно-мембранна 
болест, на което е извършено криотерапия на 360 гр., заради достигане до тип 1 
предпрагова РН ΙΙΙ ст., в зона ΙΙ-ΙΙΙ на 360 гр. Скенограмата показва липсата на 
фовеална депресия (ФД = 11 µm). 
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Таблица 6. Сравнение на фовеалната депресия между отделните групи (контролна 
група, лекувани деца с РН, нелекувани деца с РН). Представена е статистическата 
значимост (р) при анализ One-way ANOVA test (Bonoferroni correction). 

  
Здрави vs 

лекувани с РН 
Здрави vs 

нелекувани с РН 
Лекувани с РН vs 
нелекувани с РН 

Фовеална депресия 0.000 0.001 0.000 

Американско проучване обхващащо 44 деца от 2 до 18 г. с РН 
изследвани през 2010 – 2012 г. открива, че средната ФД при тези деца е 
19.2 ± 2.51 µm, а средната парафовеална дебелина е 329 ± 27 µm. 
Американските автори намират по-ниска стойност на средната ФД от 
установените от нас стойности (29.74 ± 33.28 µm), но те са използвали 
друго SD-OCT (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany). Проучване 
проведено в Нашвил щата Тенеси изследващо 20 очи с РН (14 очи са с 
РН – ΙΙ – ΙⅤа стадий, останалите са били с Ι стадий, като само при 6 очи се 
е наложило лечение) със Stratus OCT намира липса на ФД в 35% от 
случаите и частично изгладена ФД в останалите 65%, т.е. всички очи с РН 
са имали аномалии в макулената морфология. От нашите резултати се 
вижда значително по-висок процент на пациентите с липса на ФД, което 
може да се дължи на по-големия брой деца, при които се е наложило 
лечение, т.е. с по-тежка форма на РН.  

5.4.2. Сравнителен анализ на слоя на нервните влакна 
Съпоставихме стойностите на дебелината на RNFL между 

контролната група и групата с РН. На фигура 21 са показани средните 
стойности. Последните за контролната група са нормално разпределени 
(One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – от 0.533 до 
0.902, Z – между 0.558 и 0.807).  
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Тотална RNFL = 106.23 ± 13.94  Тотална RNFL = 118.63 ± 7.83 

Фигура 21. Представена е дебелината на RNFL, измерена със SOCT Copernicus REVO. 
А – дебелина на RNFL при пациенти с РН, Б – дебелина на RNFL на контролната група. 
Стойностите са представени със средна ± SD (стандартно отклонение) в μm за 
дебелината на RNFL.  

При анализиране на данните намерихме, че дебелината на RNFL във 
всички квадранти (както и тоталната дебелина на RNFL) е сигнификантно 
по-тънка в групата с РН (таблица 7 и фигура 22). В двете групи се 
наблюдаваше физиологично отклонение от „ISNT“ правилото. Открихме, 
че най-голяма е дебелината в горния, следвана от долния, след нея 
назалния и най-тънка бе дебелината в темпоралния квадрант (SINT). 
Отново използвахме One-way ANOVA test (Bonoferroni correction), за да 
сравним трите групи (контролна група, лекувани деца с РН, нелекувани 
деца с РН). Установихме, че достоверна разлика между трите групи 
съществува само в дебелината на RNFL в горния и долния квадрант. По-
конкретно такава значима разлика открихме между здравите деца и 
лекуваните (p = 0.000 за горен и долен квадрант), и между лекуваните и 
нелекуваните с РН (p = 0.016 за горен и p = 0.000 за долен квадрант). Не се 
установи достоверна разлика между здравите деца и децата със спонтанна 
регресия на РН. 
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Фигура 22. Съпоставяне на дебелината на RNFL между контролната група и групата на 
пациентите с РН. 

Таблица 7. Сравнение на дебелината на RNFL между групата на здравите деца 
(контролна група) и групата пациенти с РН. Представена е статистическата значимост 
(р) при анализ Independent Samples T test. 

Дебелина на RNFL Горен Долен Назален Темпорален Тотална 

P value 0.013 0.000 0.000 0.000 0.009 

Констатирахме значима връзка между ТР при пациенти с РН и 
дебелината на RNFL само в долния квадрант (p = 0.017, 𝜷𝜷 = 0.036, r = 
0.418). Очерта се слаба тенденция към значимост и за дебелината на RNFL 
в горния квадрант (p = 0.076, 𝜷𝜷 = 0.024, r = 0.318). Отново само дебелината 
на RNFL в долния квадрант показа достоверна значимост и с ГВ (p = 0.033, 
𝜷𝜷 = 5.291, r = 0.378). Данните показват, че с нарастване на ТР и ГВ 
нараства и дебелината на RNFL в долния квадрант при пациентите с РН. 

При анализиране на дебелината на RNFL се откри сигнификантно 
изтъняване на тоталната дебелина на RNFL при преждевременно родените 
деца с РН, в сравнение с децата родени в термин. Тези резултати са в 
съответствие със скорошни изследвания, използващи SD-OCT. Wang и кол. 
доказват също, че при недоносените деца се наблюдава изтъняване на 
RNFL за разлика от децата родени в термин. Авторите предполагат 
асоциация между недоносеността и субклиничната хипоплазия на 
оптичния диск. Tariq и кол. също допускат такава връзка. Тези проучвания 
показват значима корелация между дебелината на RNFL и ГВ, ТР.  
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Гестационната възраст и ТР са близко свързани един с друг. Освен това 
оказват влияние върху развитието на други заболявания, включително и 
РН. Ето защо е трудно да се определи, кой фактор има основен принос за 
аномалиите в развитието на оптичния диск при преждевременно родените 
деца. Park и кол. откриват корелационна връзка между ГВ, ТР и дебелината 
на RNFL само в темпоралния квадрант, докато в нашето изследване се 
откри значима връзка само за дебелината на RNFL в долния квадрант. 
Akerblom и кол. доказаха, че наличието на тежка РН е свързано с 
изтъняването на тоталния RNFL. Многобройни фактори участват в 
патогенезата на РН, включително ниското ТР, ГВ и високата следродилна 
оксигенация. При недоносените деца се наблюдава пълно отсъствие на 
авторегулация на очния кръвен ток, което води до увеличена доставка на 
потенциално токсичен кислород до ретината при допълнителна експозиция 
с кислород или при дихателна недостатъчност. Повишаването на 
концентрацията на въглеродния диоксид е друг фактор, който значително 
допринася за нарушаване на регулацията на ретината и хориоидния кръвен 
поток при недоносените деца. Тези промени не само могат да индуцират 
развитието на РН при недоносени деца, но може също да попречат на 
нормалната матурация на оптичния диск. Akerblom и кол. откриват, че 
изтъняването на дебелината на перипапиларния RNFL се среща по-често 
при пациенти с РН, подлежащи на лазер обработка. Тези данни се 
потвърждават и от други проучвания. Друго възможно обяснение за 
изтъняването на RNFL е наличието на артефакти от съдовете. Има научни 
данни, че децата с ниско тегло при раждане имат артериоли с по-малък 
калибър, което положително корелира с дебелината на RNFL и макулената 
дебелина. Следователно, по-стеснените съдове на недоносените деца, в 
сравнение на тези родени в термин, могат да индуцират артефакти, 
изглеждащи като изтъняване на RNFL при измерване с ОСТ. 

5.5. Съпоставяне на биометричните показатели регистрирани, 
чрез SD-ОСТ между здравите деца и децата с ретинопатия на 
недоносеното. 

Биометричните показатели в контролната група бяха също нормално 
разпределени (One-Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – 
от 0.493 до 0.963, Z – между 0.502 и 0.832). Освен това с кератометрия 
измерихме кривината на предната повърхност на роговицата и 
пречупвателната ѝ способност. Средният радиус на кривината на 
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роговицата и нейната средна пречупвателна сила в контролната група и в 
групата на пациентите с РН, бяха също нормално разпределени (One-
Kolmogorov-Smirnov test, стойностите се движат – р – от 0.730 до 0.998, Z – 
между 0.394 и 0.689). С помощта на Independent Samples T test проведохме 
сравнителен анализ между контролната група и групата с РН. 
Регистрирахме сигнификантна разлика по отношение на LT, ACD, 
кривината и пречупвателната сила на роговицата между двете групи. 
Доказахме, че дебелината на лещата при пациентите с РН е значимо по-
голяма, предната камера е по-плитка и роговицата е по-стръмна (таблица 
8). Не открихме разлика със статистическа значимост за AL между двете 
групи.  

Таблица 8. Сравнение на биометричните показатели между групата на здравите деца 
(контролна група) и групата пациенти с РН. Представена е статистическата значимост 
(р) при анализ Independent Samples T test. 

 Контролна група Пациенти с РН P value 
Аксиална дължина 22.91 ± 0.88 22.65 ± 0.93 0.210 
Дълбочина на предна камера 3.61 ± 0.24 3.28 ± 0.28 0.000 
Дебелина на леща 3.36 ± 0.16 3.62 ± 0.24 0.000 
Централна роговична дебелина 0.550 ± 0.02 0.556 ± 0.034 0.457 
Радиус на кривината на роговицата 7.78 ± 0.24 7.57 ± 0.26 0.000 
Пречупвателна сила на роговицата 43.42 ± 1.38 44.65 ± 1.53 0.000 

Изследвайки сферичния еквивалент, установихме че той е с 
положителен знак в контролната група (+0.88 ± 0.54 D) и с отрицателен 
знак в групата с РН (-1.46 ± 3.05 D). Съответно, съществуваше 
сигнификантва разлика в SE между двете групи (p = 0.000). Следователно, 
в групата на децата с РН преобладаваше миопията, а в контролната група-
хиперметропията. Значимо по-голям бе SE в групата със здравите деца, в 
сравнение с лекуваните (p = 0.000) и сигнификантно бе по-голям при 
нелекуваните от лекуваните деца с РН (p = 0.004). Логично, открихме 
сигнификантна разлика в ЗО между здравите и пациентите с РН (p = 
0.000). Зрителната острота на децата с РН бе значимо по-ниска. 

При нормално развитие, по-голямата част от растежа на окото се 
осъществява през първата година от живота, като се увеличава AL и се 
осъществява оплоскостяване на роговицата и лещата. Незрелостта на 
плода може да повлияе на процеса на еметропизация на очното развитие в 
постнаталния стадий и да доведе вторично до така нареченото 
късогледство на недоносеността (КН), в резултат на нарушено развитие на 
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предния очен сегмент. Освен това, РН или постнаталният стрес може също 
да повлияят на постнаталното развитие на очната ябълка. Няколко научни 
колектива предполагат, че лещата при деца с РН не претърпява нормално 
процеса на изтъняване и намаляване на нейната пречупвателна сила през 
периода на очен растеж между 6 и 11 години. Ембриологичните данни 
предоставят доказателства, че нормалното развитие на пренаталната леща 
отчасти зависи от невроретиналното развитие, което е нарушено при 
пациентите с РН. Тайванско проучване установява, че колкото по-
недоносено е едно дете с РН (по-малка ГВ и/или по-ниско ТР), толкова по-
голяма е вероятността това да корелира с по-плитка ACD, по-дебела леща 
или по-стръмна роговица. Следователно този резултат предполага, че 
степента на незрялост може да повлияе върху компонентите на предния 
сегмент. 

Garcia-Valenzuela и Kaufman (2005) сравняват очи с високо 
късогледство при доносени пациенти и при деца с РН и констатират, че 
високото късогледство при пациентите с РН се дължи предимно на 
промените в лещата, като по-малък принос имат стръмността на 
роговицата и AL. Авторите заключават, че високата миопия, свързана с 
РН, изглежда патофизиологично различна от високата миопия при 
доносените пациенти. В текущото изследване открихме, че недоносените 
деца с РН имат значително по-дебела леща, по-стръмна кривина на 
роговицата и по-плитка предна камера от децата родени в термин. Въпреки 
че няма разлика по отношение на дължината на оста между двете групи. 

Трудно е да се определи влиянието на един оптичен компонент, на 
който се дължи рефрактивната грешка при деца обработени с лазер, тъй 
като е затруднено изолирането на незрелостта на детето от РН като 
основни фактори.  

Според проучвания на Nissenkorn и кол. няма разлика в степента и 
честотата на късогледство открито в очи, които са имали цикатрициална 
ретинопатия без необходимост от лечение и очи с цикатрициална 
ретинопатия след проведена криотерапия, което предполага, че 
криотерапията само по себе си не е причинила късогледството. За 
отбелязване е факта, че на очите, на които се налага криотерапия са с по-
тежка степен на РН. 

Можем да обобщим, че са налице значими биометрични промени в 
предния очен сегмент, както и в рефракцията на децата с РН. Комплексни 
са причините водещи до миопия при тези пациенти и все още подлежат на 
допълнителни изследвания. 
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5.6. Зависимост между морфологичните промени в макулата и 
зрителната острота (ЗО) 

Установихме, че средната зрителна острота при пациентите с РН е 
0.73 ± 0.32 (таблица на Monoyer), а в здравата група е 1.0. При третираните 
деца с РН зрителната острота е 0.65 ± 0.30, а при нетретираните е 0.86 ± 
0.30. Не открихме значима разлика в ЗО между лекуваните и нелекуваните 
деца (p = 0.484). С помощта на линеен регресионен анализ констатирахме 
значима връзка с умерена сила между ЗО и фовеалната депресия (p = 0.001, 
𝜷𝜷 = 0.005, r² = 0.268), показваща, че колкото ФД е по-изразена, толкова ЗО 
при пациентите с РН е по-висока (фиг. 23). Чрез коефициента на 
детерминация се откри, че 26.8% от зрителната острота, зависи от 
фовеалната депресия. 

 
Фигура 23. Представя права, сигнификантна зависимост между ЗО и фовеалната 
депресия. 

Значима, права връзка се установи както между ФД и ГВ, така и 
между ФД и ТР (фиг. 24). Тази връзка ни дава информация, че колкото ГВ 
е по-голяма, т.е. колкото недоносеното дете е по-зряло, толкова ФД е по-
изразена и съответно ЗО е по-висока (фиг. 25). По същия начин, колкото 
ТР е по-голямо, толкова фовеалната депресия е по-изразена и пациента е с 
по-добра зрителна функция (фиг. 25). Следователно, колкото недоносеното 
дете е по-морфологично зряло, толкова по-голяма е вероятността 
зрителната функция да е по-добра. 
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Фигура 24. Представя права, сигнификантна зависимост между фовеалната депресия и 
ТР (A), между ФД и ГВ (Б). 

 
Фигура 25. Представя права, сигнификантна зависимост между зрителната острота и 
ТР (A), между ЗО и ГВ (Б). 

Децата с РН, третирани с лазер и/или криотерапия бяха с добър 
функционален резултат (0.65 ± 0.30), (фиг. 26). Подобен добър резултат е 
установен и в други проучвания (McLoone и кол. 2006). Съществуват и 
противоположни данни, като изследването през 2014 г. на Gunnet и кол.  
Намерихме, че по-добрата ЗО корелира с по-високо ТР и ГВ, което е в 
съответствие с други изследвания. В достъпната научна литература 
съществуват данни, които показват, че изтъняването на фовеалната 
дебелина при пациенти с РН е свързано с по-добра ЗО.  Stoica и кол. 
установяват, че с нарастване на брой на лазер коагулатите при пациенти 
третирани за тип 1 предпрагова РН, нараства и дебелината на ЦФД. 

Авторите не откриват зависимост между силата на използвания лазер и ЗО. 
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Фигура 26. Скенограма на дете родено в 28 гс, с ТР 1100 гр., с хиалинно-мембранна 
болест (3 пъти поставян сърфактант) с тип 1 предпрагова РН ΙΙΙ ст., зона ΙΙ, на което е 
извършена криотерапия. Пациентката е на възраст 7 г. със SE = -2.875, с коригирана 
ЗО – 0.6 и липсата на фовеална депресия (ФД = 14.50 µm). 

В това срезово проучване сигнификантен брой пациенти с РН имаха 
липса на фовеална депресия и ретенция на вътрешните ретинални слоеве 
във фовеалния център. Тези данни са в съответствие с подобни проучвания 
извършени в Азия от Wu и кол. Тези промени са описани от Marmor и кол. 
като фовеа плана. Колективът посочва, че визуалните последици и 
състоянието на фовеалните конусчета може да варира значително при тези 
пациенти. Дали фовеалните аномалии регистрирани чрез ОСТ играят роля 
за намалената ЗО при пациенти с РН, както предполага Joshi и кол. или са 
белег за преждевременно раждане съвместими с добра ЗО (според Recchia 
и кол.) остава неясно. Marmor и кол., стигат до заключението, че 
аномалиите във фовеалната морфология не винаги са свързани с 
намаляване на ЗО. В нашето изследване се установи аналогичен резултат. 
Въпреки значимия брой очи с липсваща или частично изгладена фовеална 
депресия, пациентите бяха със сравнително добра ЗО. Друго проучване 
изследващо 36 деца родени преждевремнно, но без РН ни показа, че 
недоносените деца също са имали по-голяма фовеална дебелина от тези 
родени в термин. Тези наблюдения предполагат, че строга корелация 
между фовеалната анатомия и ЗО не може да бъде направена. Например в 
имунохистохимично изследване на развиващата се ретина на макака, 
Provis и кол. показаха, че определянето на FAZ и задълбочаването на 
фовеалната депресия чрез външна клетъчна миграция започва около 25 гс. 
Центрифугалната миграция на вътрешните слоеве на ретината е основен 
фактор, който предизвиква намаляване на фовеалната дебелина по време 
на периода на ранната детска възраст. Maldonado и кол. установяват, че 
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недоносените деца имат тънък фоторецепторен слой, наблюдаван на 
SD-OCT. Има проучвания, които не съобщават за увреждане на 
фоторецепторите при пациенти с анамнеза за РН, което е в съответствие с 
данните на Villegas и кол. Последните откриват елонгация на външните 
сегменти на фоторецепторите в 96% от очите. Това се подкрепя от други 
проучвания, които показват, че при липса на фовеална ямка също може да 
възникне значителна специализация на фовеалните конусчета. Миграцията 
на вътрешните ретинални слоеве изглежда не зависи от развитието на 
фоторецепторите. Нашето проучване установи, че 71% от пациентите 
нямат фовеална депресия със средна зрителна острота 20/30. Този резултат 
е потвърден от Villegas и кол., които откриват, че при 91% от пациентите 
със зрителна острота 20/40 или по-добра не е наблюдавана фовеална 
депресия. Това е потвърдено от Marmor и кол. които констатират, че 
специализацията на фовеалните конусчета може да се запази както 
анатомично, така и функционално, въпреки липсата на фовеална ямка. Те 
описват възрастни с добра зрителна острота и отсъстващ фовеален рефлекс 
на ОСТ. Тези пациенти са имали конусчета с нормален диаметър. 

Изясняването на морфологичните промени, които настъпват в 
макулата при пациенти с РН подлежи на допълнителни изследвания. В 
нашето проучване намерихме, че въпреки липсата на фовеална депресия 
при голяма част от пациентите с РН, последните са с добра ЗО. Трябва да 
се отбележи, че в проучването сме включили само пациенти с достатъчно 
висока ЗО, за да могат да фиксират маркера на ОСТ устройството. 
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VI. Обобщение 

В настоящия дисертационен труд се осъществи комплексна оценка на 
дебелината на макулата и слоя на нервните влакна при здрави деца във 
възрастовия диапазон от 6 до 17 г. с помощта на SD-OCT. На анализ 
подложихме и пациенти с регресирала форма на РН на възраст от 6 до 8 г. 
Те бяха разделени на две групи. В едната група бяха поместени деца, 
лекувани за тип 1 предпрагова РН (лазер и/или криотерапия), а другата 
група се състоеше от пациенти, при които се е стигнало до спонтанна 
регресия на заболяването. Малка на брой бе групата с пациенти с РН 
включени в изследването, защото бе необходима определена ЗО (0.1), за да 
може децата да съдействат при провеждане на измерванията със SD-OCT. 

Открихме, корелационни зависимости (прави и обратни) между AL, 
SE и дебелината на макулата, и RNFL при здрави деца. Намерихме, че с 
нарастване на AL на окото, намалява дебелината на макулата и RNFL. 
Установи се отрицателна значима връзка между SE и AL. Съответно се 
доказа, че колкото хиперметропията е с по-голяма стойност, толкова 
дебелината на макулата и RNFL е по-голяма. 

Извърши се количествен анализ на макулените параметри и слоя на 
нервните влакна при децата с РН. Спектралната домейн ОСТ осигури 
възможност за оценка на морфологичните промени в макулата при тези 
деца. Констатира се изглаждане (частично или пълно) на фовеалната 
депресия в двете групи с регресирала форма на РН, предимно при децата 
лекувани за тип 1 предпрагова РН. Чрез линеен регресионен анализ се 
намери, че фовеалната депресия е в права, сигнификантна зависимост със 
ЗО, т.е. колкото фовеалната депресия е по-изразена, толкова ЗО е по-
висока. Въпреки, че голяма част от пациентите с РН бяха с изгладена 
фовеална ямка, ЗО бе сравнително висока. Изследва се влиянието на ГВ и 
ТР върху ФД и се констатира права сигнификантна връзка. Последната 
показа, че ФД е по-изразена (съответно дебелината на фовеата е по-малка) 
при деца с по-голямо ТР и ГВ. Следователно зрелостта на новороденото 
дете има значение за морфологичното състояние на макулата. В 
дисертацонната работа се определи, че в групата на децата с РН се 
наблюдава сигнификантно изтъняване на RNFL, в сравнение с групата със 
здравите деца. Доказа се, че между дебелината на RNFL (само за долния 
квадрант) и ГВ, ТР има значима корелационна връзка. Последната дава 
информация, че с нарастване на дебелината, нараства и ГВ и ТР. От тук 
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става ясно, че зрелостта на новороденото оказва влияние и върху 
дебелината на RNFL. 

Приложи се сравнителен анализ между пациентите с РН и 
контролната група от здрави деца на същата възраст. Регистрира се 
сигнификантно задебеляване на макулата при децата с РН, дължащо се 
най-вероятно на задържане на вътрешните ретинални слоеве в областта на 
фовеата. Като сигнификантна разлика се откри и между пациентите 
лекувани за РН и тези, при които се е постигнала спонтанна регресия, 
както и между контролната група и децата със спонтанна регресия на 
заболяването. Най-значима бе дебелината на макулата в групата с тежка 
РН. 

При пациентите с регресирала форма на РН се изследваха 
биометричните показатели: AL, ACD, LT, CCT посредством ОСТ – 
биометрия. Последните съпоставихме с контролната група. В текущото 
изследване открихме, че децата с РН имат значително по-дебела леща, по-
стръмна кривина на роговицата и по-плитка предна камера от децата, 
родени в термин. Стойността на AL не се различаваше значимо между 
двете групи. Това показва, че AL на окото при недоносените деца не се 
отличава от тази при децата, родени в термин. 

Наличието на ОСТ – данни за макулената дебелина и RNFL при 
здрави деца ще подпомогне по-прецизната оценка на редица патологични 
промени в макулата и зрителния нерв в детска възраст. Това ще допринесе 
за по-акуратно диагностициране и последващо лечение на детските очни 
болести. 

Данните за регресиралата форма на РН посредством ОСТ все още са 
ограничени. Провеждат се значителен брой изследвания в тази насока през 
последните години. Знанията за морфологията на макулата при това 
заболяване ще ни осигурят информация, която може да разкрие 
подробности от патогенезата на заболяването. Оценката на ДЗН, макулата 
и биометричните показатели от това изследване, макар и с малко на брой 
единици на наблюдение ще е особено полезна като основа за други 
проучвания и ще допринесе за разкриване на подробности от развитието на 
това лечимо заболяване. 
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VІI. Изводи 

1. Представените първоначални ОСТ – данни за макулената дебелина и 
слоя на нервните влакна в здрави очи, биха могли да се приложат за 
по-нататъшно създаване на мащабна, нормативна база данни за 
детската популация.  

2. Съществува корелация между макулената дебелина при здрави очи и 
възрастта, както и с пола. С нарастване на възрастта, нараства и 
дебелината на макулата. Момчетата притежават по-голяма макулена 
дебелина от момичетата. 

3. С нарастване на аксиалната дължина на окото, намалява дебелината на 
макулата и RNFL. При увеличаване на стойността на 
хиперметропията, нараства дебелината на макулата и RNFL. 

4. Сигнификантно задебеляване се установи само в централната 
фовеална дебелина и средната фовеална дебелина при сравнителен 
анализ между децата с РН и контролната група. Във всички останали 
квадранти във външния и вътрешния пръстен, сигнификантно по-
голяма се оказа дебелината на макулата в контролната група. 

5. Статистически значимо изтъняване на слоя на нервните влакна се 
отчете при децата с регресирала форма на РН. 

6. При пациентите с регресирала форма на РН във висок процент от 
случаите се наблюдава изглаждане на фовеалната депресия (частично 
или пълно) и съответно формиране на fovea plana. 

7. Въпреки изглаждането на фовеалната депресия (частично или пълно) 
пациентите с регресирала форма на РН са с относително висока 
зрителна острота. Една от причините затова е запазения 
фоторецепторен слой. 

8. Съществува права сигнификантна зависимост между гестационната 
възраст, теглото при раждане и фовеалната депресия. 

9. При пациентите с регресирала форма на РН се регистрираха 
сигнификантни промени в предния очен сегмент – по-плитка предна 
камера, по-стръмна роговица и по-дебела леща, в сравнение с децата, 
родени в термин. 

10. Аскиалната дължина на окото при децата с РН не се различава от тази 
при децата, родени в термин. 

11. Нужни са дългосрочни, по възможност мултицентрови проучвания в 
България за проследяване на промените в макулата и зрителния нерв 
при пациенти с регресирала форма на РН.  
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VIΙΙ. Справка за приносите на дисертационния труд 

1. Приноси с познавателен характер  
1.1. Направен е задълбочен и аналитичен литературен обзор върху 

честотата, патогенезата и рисковите фактори за възникване и 
прогресия на РН, както и върху съвременните терапевтични 
подходи.  

1.2. Направен е обстоен анализ на методите (клинични и образни) за 
диагностика на заболяването. 

2. Приноси с научно-приложен характер  
2.1. Представят се ОСТ – данни за дебелината на макулата и слоя на 

нервните влакна при здрави деца на възраст от 6 – 17 г.  
2.2. За първи път в България се провежда анализ на морфологични 

промени в макулата при пациенти с РН, посредством SD-OCT. 
2.3. За първи път в страната е направена сравнителна характеристика 

на макулената дебелина  между пациенти с регресирала форма на 
РН и здрави деца. 

2.4. Предлага се анализ на промените в слоя на нервните влакна при 
пациенти с регресирала форма на РН. 

2.5. Представя се сравнителен анализ на биометричните показатели 
между пациенти с РН и здрави деца. 

3. Приноси с потвърдителен характер  
3.1. Доказа се увеличаване на дебелината на макулата и изтъняване на 

слоя на нервните влакна при пациенти с регресирала форма на 
РН. 

3.2. Получен е доказателствен материал, че въпреки промените в 
макулата, регистрирани със SD-OCT при пациенти с РН, е налице 
относително добър функционален резултат, след проведено 
лечение.  
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X. SUMMARY 

The dissertation performed a complex assessment of the thickness of the 
macula and the layer of nerve fibers aged – 6 to 17 years using SD-OCT. 
Furthermore, we also analyzed patients with a regressed form of ROP aged 6 to 
8 years. Additionally the later were divided into two groups. One of these 
included children treated for type 1 pre-threshold PH (laser and/or cryotherapy), 
and the other group consisted of patients who developed spontaneous regression 
of the disease. The group of patients with ROP included in the study was 
relatively small because a certain limit of VA (0.1) was required for children to 
be able to assist in SD-OCT measurements. 

Moreover, a quantitative analysis of the macular parameters and the layer 
of nerve fibers in children with ROP was performed. The SD-OCT provided an 
opportunity to assess the morphological changes in the macula in these children. 
Smoothing (partial or complete) of foveal depression was found in both groups 
with regressed ROP, mainly in children treated for type 1-prethreshold ROP. 
Linear regression analysis analysis of the results revealed that the foveal 
depression is in a straight, significant dependence with VO, ie. the more 
pronounced the foveal depression, the higher the VA. Although a large 
proportion of patients with ROP had a smoothed foveal pit, the VA was 
relatively high. The influence of GA and BW on FD was examined and a 
straight significant connection was established. The latter indicated that FD is 
more pronounced (respectively, the thickness of the fovea is smaller) in children 
with higher GA and BW. Therefore, the maturity of the newborn is important 
for the morphological condition of the macula. The dissertation provided 
evidence that in the group of children with ROP there was a significant thinning 
of RNFL, compared with the group of healthy children. Also, the analysis of 
available empirical data revealed a significant correlation between the thickness 
of RNFL (only for the lower quadrant) and GA, BW. The latter provided 
reasonable grounds to conclude that with the increasing thickness of RNFL, GA 
and BW also increase. Therefore, these results confirmed the assumption that 
the maturity of the newborn also affects the thickness of the RNFL. 

A comparative analysis of patients with ROP and a control group of 
healthy children of the same age was conducted. Significant thickening of the 
macula was registered in children with ROP due to retention of the inner retinal 
layers in the area of the fovea. Research results revealed a substantial difference 
between patients treated for ROP and those who achieved spontaneous 
regression, as well as between the control group and children with spontaneous 
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regression of the disease. The most significant was the thickness of the macula 
in the group with severe ROP. 

Regarding the scientific and applied scientific research potential it should 
be emphasized that the availability of a normative OCT database for macular 
thickness and RNFL in healthy children will support the efforts to make a more 
accurate assessment of a number of pathological changes in the macula and the 
optic nerve in childhood. That will contribute to a more accurate diagnosis and 
subsequent treatment of children's eye diseases. 

Furthermore, empirical data on the regressed form of ROP by OCT is still 
limited. A significant number of studies addressing these issues have been 
conducted in recent years. Knowledge of the morphology of the macula in that 
disease will provide us valuable information that can reveal details of its 
pathogenesis. The evaluation of ONH, macula and biometrics from the research, 
although with a small number of observation units, will be particularly useful as 
a reference and a starting point for other studies as well as will contribute to 
revealing details of the development of that irreversible but treatable disease. 
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