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Използвани съкращения 

 

ФВ – филтрационна възглавничка 

ВОТ- вътреочна течност 

ВОН -  вътреочно налягане 

ММС -  Mitomycin C 

5- FU - % Fluourouracil  

VEGF - вазопролиферативен ендотелиален растежен фактор 

КФМ - конфокална микроскопия 

LSCM - Laser scanning confocal microscopy (Лазер сканираща конфокална микроскопия) 

HRT - Haidelberg Retina Tomograph 

AS – OCT – Anterior segment optical coherence tomography 
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Въведение 

   Глаукомите са група оптични невропатии, характеризиращи се с прогресивна 

дегенерация на ганглиини клетки в ретината, водеща до характерни изменения в изгледа 

на зрителният нерв и загуба на зрение (1,2). 

   Глаукомата засяга повече от 70 млн. души по света и е водеща причина за необратима 

слепота (3).  

   Глаукомата често може да е асимптоматична, докато не прогресира, което води до 

голяма вероятност броят на засегнатите индивиди да е много по- голям (4,5). 

   При пациентите с откритоъгълна глаукома алгоритъма на лечението включва 

медикаментозна терапия, лазер терапия и/ или антиглаукомна хирургия. Целта  е 

постигане на индивидуално таргетно вътреочно налягане, при което да се  забави  

прогресията на заболяването. Определянето на таргетното налягане се извършва на 

базата  степента на структурните и функционалните уврежданията, стойностите на 

ВОН, прогресията и рисковите фактори.  

   Въпреки приложението на медикаментозна терапия, в някои случаи не се постига 

таргетно вътреочно налягане и се пристъпва към филтрационна хирургия  със или без 

импланти.  

   Филтрационната хирургия е най- ефективния метод за понижаване на вътреочното налягане 

(ВОН) при пациенти с недостатъчен медикаментозен контрол. 

   “ Златният стандарт” в антиглаукомната хирургия е трабекулектомията, при която се 

оформя филтрационна възглавничка в субконюнктивното пространство, където се 

оттича вътреочната течност, което води до понижаване на ВОН. Представена за първи 

път през 1968г от Cairns (6), трабекулектомията е все още най- често извършваната 

филтрираща хирургична манипулация при глаукома. 

   Формирането на функционираща филтрационната възглавничка е признак за успех 

при трабекулектомията. Протичането на нормалните заздравителни процеси в тъканите, 

желани в друга хирургия, тук са нежелани и водят до понижаване и стоп във 

филтрацията на филтрационната възглавничка 

   Неуспехът във филтрационната хирургия се дължи обикновено на  изразените заздравителни 

процеси в конюнктивата, които са нормален отговор към хирургичното нараняване на тъканта. 

Това наложи в практиката да се използват различни групи медикаменти за подтискане на 

фибротичните процеси ( Mitomycin C – MMC, 5 – Fluourouracil- 5- FU, Anti VEGF- 

вазопролиферативен ендотелиален фактор) за увеличаване  успеваемостта на глаукомната 

филтрираща хирургия (7,8). 
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   За повишаване успеха на филтрационната хирургия в клиничната практика се използват и 

импланти, които по механичен път възпрепядстват фибротичните процеси във филтрационната 

възглавничка. 

В клиничната практика оценката на филтрационната възглавничка (ФВ) след 

трабекулектомия, се базира на неиния изглед и стойностите на ВОН. Чрез 

биомикроскопия се извършва оглед и оценка , която се базира на площ, височина, 

васкуларизация, наличие на кисти в стената й. 

   Създадени са редица класификации, като най- разпространени в клиничната практика  

са Moorfields Bleb Grading System (MBGS) и Indian Bleb Appearance Grading Scale 

(BAGS). Данните базирани на биомикроскопските критериите, зададени от посочените 

класификации, не ни дават информация за морфологията в дълбочина на 

възглавничката. 

   Често с течение на времето настъпва промяня в структурата на ФВ, като се разраства 

фиброзна тъкан, която възпрепядства отока на ВОТ. 

 

   Образни методи, като Конфокална микроскопия (КФМ) и Предно – сегментна оптична 

кохерентна томография (АS – OCT)  даващи ценна информация за вътрешната 

структура на тъканите и структурите на предна очна повърхност in vivo, придобиват все 

по-  широко разпространение за анализ и оценка на филтрационната възглавничка след 

филтрираща хирургия при глаукома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

 Цел на дисертацията: 

 

     Да се извърши микроструктурен анализ на филтрационни възглавнички с две 

различни технологии - in vivo конфокална микроскопия ( in vivo КФМ) и предно-

сегментна оптична кохерентна томография (AS-OCT) след антиглаукомна хирургия с 

различни техники 

 

 Задачи: 

 

1. Да се извърши литературен обзор и обобщят диагностичните възможности и 

приложението на AS- OCT и КФМ при заболявания  и след хирургия на ПОС 

2. Да се извърши микроструктурен анализ на филтрационните възглавнички с 

конфокална микроскопия (КФМ), като се  оцени  връзката  между функцията, 

вида на филтрационните възглавнички, следоперативен период, 

наличието/липсата  и вида  на импланта, като се вземат в предвид следните 

морфологични структури: 

а) вида на епитела 

б) вида на стромата 

в) микрокистични пространства 

г) кръвоносни съдове 

3. Да се извърши микроструктурен анализ на стената на филтрационните 

възглавнички   с предно-сегментна оптична кохерентна томография (AS-OCT) и 

се оцени функцията им спрямо: 

а) морфологичният изглед (вид) на филтрационната възглавничка 

б) наличието/липсата и вида на импланта 

4. Да се направи оценка на стената на филтрационните възглавнички спрямо 

наличието/липсата  и вида на имплант с предно-сегментна оптична кохерентна 

томография (AS-OCT)  

5. Да се извърши оценка на стената и анализ на функцията на филтрационните 

възглавнички спрямо следоперативният период с предно-сегментна оптична 

кохерентна томография (AS-OCT)  
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 II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Обект и обхват на изследването 

    Настоящото проучване е проведено в  Катедра очни болести към МУ Пловдив. 

На всички пациенти е извършена трабекулектомия и са проследявани в Университетска 

очнаклиника към УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив. 

В проучването са включени общо 105 очи на 76 пациента, разделени на две групи. 

   Група I обхваща  33 пациенти, 46 очи с глаукома. Средната възраст на изследваната 

група възлиза на 66.24±11.43 години, с възрастов диапазон 31-91 години. 

Относителният дял на двата пола е  както следва: 45.5% мъже (N = 15) и 54.5% жени (N 

= 18), без значима разлика, p = 0.623.  

   26 от очите са с първично откритоъгълна глаукома (ПОЪГ), 18 очи са с 

пседвоексфолиативна глаукома и 2 очи с ювенилна глаукома.  

   На всички пациенти е извършена трабекулектомия с форникс базирано ламбо по 

протокол от двама хирурзи, като на три от очите е извършена ретрабекулектомия. 

   На всички пациенти е проложен Mitomicyn C (MMC) интраоперативно за 2 минути, 

като се използва малко парче  хирургична гъба напоена с 0.2 mg/ml MMC с последваща 

обилна иригация на оперативното поле  и конюнктивалното ламбо с 0.9% NaCl. 

   Изследването на филтрационната възглавничка се извърши с in vivo конфокална 

микроскопия (КФМ) (Hedelberg Retina Tomograph (HRT) II/Rostock Cornea Module/ 

Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany) , като периода от извършване на 

трабекулектомията и изследването е от 1година до 22 години. 

   При 14 очи е поставен Expres implant, при 7 очи Ologen implant, а 25 очи са без 

имлант. 

 

   В II група  са включени данни от 59 очи при 43 пациенти, на които е извършена 

трабекулектомия.  Средната възраст на пациентите е 67±11.55 години, с възрастов 

диапазон между 32 и 91 години.  Спрямо пола пациентите се разпределят както следва: 

18 (42%) мъже и 25 (58%) жени, без значима разлика в относителния дял, p = 0.175. 

Средната възраст при мъжете е 64.88(±11.29), а при жените 68.28(±11.93), без 

статистически значима разлика, p = 0.353.  

   32 от очите са с първично откритоъгълна глаукома (ПОЪГ), 25 очи са с 

пседвоексфолиативна глаукома и 2 очи с ювенилна глаукома.  
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   На всички пациенти е извършена трабекулектомия с форникс базирано ламбо по 

протокол от двама хирурзи, като на три от очите е извършена ретрабекулектомия. 

   На всички пациенти е проложен Mitomicyn C (MMC) интраоперативно за 2 минути, 

като се използва малко парче  хирургична гъба напоена с 0.2 mg/ml MMC с последваща 

обилна иригация на оперативното поле  и конюнктивалното ламбо с 0.9% NaCl. 

   Изследването на филтрационната възглавничка се извърши с предно-сегментна 

оптична кохерентна томография (AS-OCT) RTVue- 100 (Opto Vue, USA) , като периода 

от извършване на трабекулектомията и изследването е от 5 месеца до 19 години. 

   При 18 очи е поставен Expres implant, при 7 очи Ologen implant, а 34 очи са без 

имлант. 

2. Критерии за подбор на участниците  включени в изследването 

   Критерии за включване: 

 пациенти с откритоъгълна глаукома, на които е извършена трабекулектомия 

   Критерии за изключване: 

 пациенти със закритоъгълна глаукома 

 пациенти с неоваскуларна глаукома 

 пациенти с увеитна глаукома 

 пациенти след хирургия на заден очен сегмент 

 пациенти прекарали възпалителни заболявания на очите ( кератит, увеит) 

3. Методика на проучването 

   На всички пациенти е извършен пълен очен преглед: 

 изследване на зрителна острота 

  биомикроскопия на преден очен сегмент 

 оглед на очно дъно с 90D леща 

  тонометрия и пахиметрия с въздушен безконтактен тонометър 

 

In vivo Конфокална микроскопия 

   Лазер  сканиращата in vivo конфокална микроскопия е неинвазивно изследване, 

позволяващо получаването на послойни изображения на микроструктурно ниво с 

висока резолюция както на роговицата, така и на други структури на предна очна 

повърхност. 

   В настоящето проучване се използва HRT II- RCM (Hedelberg Retina Tomograph (HRT) 

II/Rostock Cornea Module/ Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany).  
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   Апарата разполага със следните технически спецификации: 

 поле на наблюдение: 15° х 15° (трансверзално) 

 дълбочина на сканиране: 1.0 до 4.0 mm (автоматично) 

 оптична резолюция: 10 μm / pixel ( трансверзално) 

 повтаряемост: 20 μm 

 дигитална големина на обекта: 2-D образ: 384 х384 pixels 

 3- D образ: до 384 х 384 х 64 pixels 

 размер на файла: 30 MB некомпенсиран, 5MB компенсиран 

 време на сканиране: 2-D образ: 24 msec 

 3-D образ: 2mm дълбочина на скана 

 обхват на фокуса: - 12dsf  до + 12dsf, - 6dcyl до +6dcyl 

 минимален зеничен диаметър: ≥ 1 mm 

  източник на светлина: Диоден лазер 670 nm 

 Image alignment/artifact rejection: TruTrack ᵀᴹ софтуер 

 режим на представяне: единичен кадър, филм, 2-D, 3-D 

 операционна система: Heidelberg Eye Explorer and Windows HP 

    Апаратът работи с диоден лазер с дължина на вълната 670 nm, увеличение до 800 

пъти и латерална резолюция 1 μm и вертикална 4 μm. 

   Непосредствено преди да се проведе изследването се поставя топикален анестетик 

proxymatacaine hydrochloride ( Alcain 0.5% collyre, Alcon ) в долен конюнктивален сак. 

Еднократна PMMA апланационна шапка ( Tomo cap ), в която се поставя гел ( 

Corneregel, Baush & Lomb GmbH, Germany), като свързващ агент с лещата на обектива и 

се поставя на обектива на микроскопа. Пациента се позиционра на подбрадника и 

надчелника на апарата, като отвежда погледа надолу (6ч). Клепача се повдига мануално, 

като опорна точка се използва орбитен ръб, без да се упражнява компресия върху булба, 

след което апланационната шапка се отвежда към зоната на 3 мм над горен лимб  в 

областта на формираната филтрационна възглавничка. Изображенията бяха заснети в 

384 х384 pixels с площ 400 μm х 400 μm. 

   Обект на изследване бяха епитела и субепителната тъкан на конюнктивата, както  и 

кръвоносните съдове. Качествените образи без артефакти  се селектираха внимателно 

за да се извърши качествения анализ. Всяко око беше изследвано за по- малко от 5 

минути и не се установиха усложнения свързани с изследването. 
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Предно-сегментна оптична кохерентна томография 

    Оптичната кохерентна томография е безконтактен метод, даващ изображения на 

преден очен сегмент, чрез  извършването на детайлни напречни срезове in vivo с висока 

резолюция, използвайки ниско кохерентна инферометрия. 

   За извършването на предно-сегментна томография (AS-OCT) беше използван 

Спектрал- домейн оптичен кохерентен томограф ( RTVue 100/Optovue SD-OCT.398, 

Optovue Inc., Fremont, CA USA ) с дълъг адаптер за преден модул на роговицата( 1.96 

мм сканиране в дълбочина и 8 мм равнина на сканиране). 

 скорост на сканиране: 26 000 А-scan/sec 

 скенирана равнина: от 256 до 1024 точки по A-scan оста 

 резолюция:    аксиална – 5 μm; латерална – 15 μm 

 дълбочина на сканиране (A-scan): 1.96 мм дълбочина и 8мм равнина 

 дължина на сканиращите линии: от 2 mm до 12 mm 

 източник на светлина (скениращ сигнал): суперлуминисцентен диоден източник 

с дължина на вълната λ = 840 ± 10 nm 

 визуализация и заснемане на фундуса: монохроматична CCD камера: 768 х 498 

пиксела 1/3 CCD формат; осветяване в близост до инфрачервения спектър: 735 

nm LED 

 големина на фундусовото поле: 32° (Х) х 22° (В) 

 работна дистанция: 22 mm 

 моторизирано фокусиране: От – 15D до + 20D 

 фиксация за пациента: вътрешна (в апарата): централна, ± 3.5° (по 

хоризонталата), ± 18° (по хоризонталата); външна (червена лампичка) 

   Пациента се позиционра на подбрадника и надчелника на апарата, като отвежда 

погледа надолу (6ч). Клепача се повдига мануално, като опорна точка се използва 

орбитен ръб, без да се упражнява компресия върху булба. Заснемането се извършваше в 

зоната с най- голяма височина на филтрационната възглавничка, посредством радиални 

и трансверзални срезове (cros line, raster). 

   Качествените образи без артефакти  се селектираха внимателно за да се извърши 

качествения анализ. Параметрите които се оцениха са плътност и структура на стената 

на филтрационната възглавничка. 
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4. Статистически методи на изследване 

   Изборът на статистическите методи беше съобразен с  целите на настоящото научно 

изследване, измерителните скали на данните и разпределението на величините. Всички 

продължителни величини бяха проверени за  наличие/липса на нормално разпределение 

чрез теста на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov). Нормално разпределение 

беше прието, когато тестът на Колмогоров-Смирнов показа  липса на статистическа 

значимост (p > 0.05) и при стойности за асиметричност (skewness) в рамките на  

допустимия диапазон ( -1/+1)  (George & Mallery, 2009). 

   При продължителните величини с нормално разпределние  анализите бяха направени 

чрез параметрични статистически методи. При величините измерени по номинални, 

бинарни или ординални скали бяха приложени  непараметрични статистически 

анализи. Използвани бяха следните методи при анализа на данните: 

Параметрични методи 

o Средни стойности и стандартно отклонение – дескриптивна статистика 

o т-тест за независими извадки за съпоставка на две групи (Independent samples t-

test) 

o Еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA) за съпоставка на повече 

от две групи 

o Пост-хок тест на Туки (Tukey’s post hoc test) за междугрупови съпоставки при 

наличие на статистическа значимост от еднофакторния дисперсионен анализ 

Непараметрични методи                                                    

o Честотен анализ (Брой и %) 

o Теста Хи-квадрат (Chi-square test) за установяване на асоциация между величини 

измерени по номинални или ординални скали 

o Теста на Фишер (Fisher’s exact test) за съпоставка на пропорции 

o Бинарна логистична регресия (Binary logistic regression) за установяване на 

предиктори на успешната функция на възглавничките 

o Съотношение на шанса (Odds ratio) 

Графични  методи 

   За илюстрация на резултатите са използвани подходящи графики, съобразени с 

измерителните скали на величините, включващи: 

o Кръгови графики (Pie charts) 

o Графики на индивидуалните и средни стойности (Individual value plots with 
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added mean values) 

o Стълбовидни графики (Bar graphs) 

o Линейни графики (Line graphs) 

   Резултaтите бяха интерпретирани като статистически значими при ниво  на грешка от 

Първи тип алфа (alpha) = 0.05 (p < 0.5). Анализът на данните беше извършен със 

статистическата програма IBM SPSS, версия 26 (2018) и статистическата програмата 

Minitab версия 19 (2018). 

Библиография: 

1. George D, Mallery P. (2009) SPSS for windows step by step: A simple guide reference. 16.0 

update. Pearson Education Inc. 

2. IBM Corp. Released 2018. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY: 

IBM Corp. 

3. Minitab 19 (2018) Minitab Inc. 

 

5. Критерии за оценка на филтрационните възглавнички с КФМ 

Функция на филтрационната възглавничка 

Спрямо стойностите на ВОН определихме следните категории филтрационни 

възглавнички: 

1) Функциониращи - ВОН</=18ммНg без медикаментозна тарапия   

2) Недостатъчно функциониращи- ВОН<18ммHg с медикаментозна терапия 

3) Нефункциониращи - ВОН>18ммHg с медикаментозна терапия 

Следоперативен период 

Спрямо следоперативният период, бяха категоризирани следните групи: 

 =1 година, 1 - ≤ 3 години и > 3 години    

Морфологичната структура на възглавничката 

Оцениха се три показателя: 

-вида на епитела 

-стромата   

-кръвоносните съдове 
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Видове епител: 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Фигура 1. In vivo конфокално изображение на конюнктивален епител с оптически празни микрокисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фигура 2. In vivo конфокално изображение на конюнктивален епител с оптически пълни микрокисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фигура 3. In vivo конфокално изображение на конюнктивален епител с капсулирани микрокисти 
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Видове строма: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4.  In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- фина 

колагенова мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 5. In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- изразена 

колагенова мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 6.  In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- плътна 

колагенова мрежа 
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Фигура 7.  In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- 

хиперрефлективна тъкан 

 

Васкуларизация: 
Брой на кръвоносните съдове – определихме три стадия: 

- Grade 1- 1 кръвоносен съд 

- Grade 2 – 2-3 кръвоносни съда 

- Grade 3 - > 3 кръвоносни съда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 8.  In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- 

хиперрефлективна тъкан с кръвоносен съд 

 

Туртоозитет – определихме четири стадия: 

 Grade 0 - прави кръвоносни съдове 

 Grade 1 - леко нагънати кръвоносни съдове 

 Grade 2 – средно нагънати кръвоносни съдове 

 Grade 3 – силно нагънати кръвоносни съдове 
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Фигура 9. In vivo конфокално изображение на конюнктивална  субепителна тъкан (строма)- 

хиперрефлективна тъкан с кръвоносни съдове с леко изразен туртоозитет 

 

 

6.  Критерии за оценка на филтрационните възглавнички с AS- OCT 

 

Функция на филтрационната възглавничка 

Спрямо стойностите на ВОН определихме следните категории филтрационни 

възглавнички: 

1)Функциониращи 

- ВОН < 18ммНg без медикаментозна тарапия   

2) Нефункциониращи 

- ВОН </=/>18ммHg с медикаментозна терапия 

 - ВОН >18ммHg без медикаментозна терапия 

Следоперативен период 

Спрямо следоперативният период, бяха категоризирани следните групи: 

 =1 година   

1 - ≤ 3 години 

> 3 години    

Морфологичната структура на възглавничката 

Оцениха се два показателя: 

 дебелина и плътност на стената 

 наличие на кистични пространства 



17 
 

 

Спрямо плътноста на стената на възглавничката се определиха две групи: 

 плътна (uniform) – с плътна хиперрефлективна стена, без наличие на 

микрокистични пространства  изпълнени с течност в слоевете на конюнктивата 

 мултиформена (multiform) - с наличие на хипорефлективни зони и 

микрокистични пространства  в стената и в по- дълбоките слоеве на конюнктивата 

Фигура 10.  Изображение от AS- OCT стената на филтрационна възглавничка тип плътна ( uniform) 

Фигура 11.  Изображение от AS- OCT стената на филтрационна възглавничка тип мултиформена ( 
multiform) 

 

 

Спрямо формата и разположението тези хипорефлективни зони вида 

мултиформени  възглавнички се разделят на четири вида: 

 с множество вътрешни слоеве (multiple internal layers) - хипорефлективните зони са 

разположени в дълбоките слоеве на конюнтивата 

 субконюнктивално разслояване (subconjunctival separation) – множество малки 

хипорефлективни пространства в повърхностните слоева на конюнктивата   

 микрокистичнa (microcystic) - множество малки кистичи хипорефлективни зони в по- 

дълоките слоеве на конюнктивата 
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 mix – хипорефлективни зони и микрокисти разположени във всички слоеве на 

конюнктивата 

Фиура 12.  Изображение от AS- OCT стената на филтрационна възглавничка тип мултиформена  с 

множество вътрешни слоеве (multiple internal layers) 

Фигура 13.  Изображение от AS- OCT стената на филтрационна възглавничка тип мултиформена 

субконюнктивално разслояване ( subconjunctival separation ) 

 

Фигура 14. Изображение от AS- OCT стената на филтрационна възглавничка тип мултиформена - 

микрокистичнa (microcystic) 
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III. РЕЗУЛТАТИ 

 

   В настоящата глава са представени резултатите от статистическия анализ на данните 

за микроструктурната оценка in vivo на филтрационните възглавнички (ФВ) след 

трабекулектомия посредством AS- OCT и КФМ.  Главата е разделена на две части: 

   В първа част са представени резултатите от микроструктурния анализ  на 

филтрационните възглавнички с конфокална микроскопия (КФМ)  и оценка на  връзката 

между функцията и  вида на филтрационната възглавничка , следоперативения период и 

наличието/липсата и вида  на импланта. 

  Във втора част са представени резултатите от оценката на стената на филтрационната 

възглавничка с предно – сегментна оптична кохерентна томография (AS – OCT)  и 

оценка на  връзката между функцията и  вида на филтрационната възглавничка , 

следоперативения период и наличието/липсата и вида  на импланта. 

 

ПЪРВА ЧАСТ 

Демографска характеристика на пациентите 

В изследването бяха включени 33 пациенти и 46 очи с глаукома, на които беше 

извършена трабекулектомия с или без имплант. Средната възраст на изследваната група 

възлиза на 66.24±11.43 години, с възрастов диапазон 31-91 години. Относителният дял 

на двата пола е  както следва: 45.5% мъже (N = 15)) и 54.5% жени (N = 18), без значима 

разлика, p = 0.623 

 

 

 

Фигура 15. Демографски данни за изследваната група пациенти 

 



20 
 

Резултати по Задача 1 

  

1.а) Връзка на видовете епител с функцията на възглавничките, следоперативния 

период, наличието/ липсата и вида  на импланта 

 

   Спрямо епитела, изследваните очи се разпределят в четири категории както следва: 31 

без микрокисти, 10 с оптически празни микрокисти, 4 с оптически пълни микрокисти и 

1 с капсулирани микрокисти.   

 

    Разпределението на епителните видове спрямо функцията на възглавничките е 

следното: от функциониращите възглавнички  (n = 15), 60% са без микрокисти и 40% с 

оптически празни микрокисти. При недостатъчно функциониращите възглавнички (n 

=11) установихме следното разпределение: 72.7% без микрокисти, 18.2% с оптически 

празни микрокисти и 9.1% с оптически пълни микрокисти.  При нефункциониращите 

възглавнички (n = 20), се наблюдава следното разпределение: 70% без микрокисти, 10% 

с оптически празни микрокисти, 15% с оптически пълни микрокисти, 5% с капсулирани 

микрокисти.  

   Независимо от функцията на възглавничките, преобладаващи са тези без епителни 

микрокисти, поради това не се установява значима асоциация между вида на епитела и 

функцията на възглавничките, p = 0.290 

 

 

 

Фигура 16. Разпределение на видовете епител спрямо функцията на възглавничките 

 

 

   Разпределението на епителните видове спрямо следоперативният период ( ≤1 година; 

>1 - 3 години; > 3 години) е представено на Фигура 17.  В следоперативен период ≤1 

година бяха категоризирани 6 възглавнички, от които 50% без микрокисти, 33.3% с 

оптически празни микрокисти и 16.7% с капсулирани микрокисти. В следоперативен 

период  >1 - 3 години категоризирахме 10 възглавнички, от които 80%  без микрокисти 

и 20% с оптически празни микрокисти. Останалите 30 възглавнички бяха установени  в 
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следоперативен период  > 3 години. От тях 66.7% са без микрокисти, 20 процента с 

оптически празни микрокисти и 13.3% с оптически пълни микрокисти.   

   И в трите следоперативни периоди преобладават два епителни вида, без микрокисти и 

с оптически празни микрокисти, като възглавничките без микрокисти съставляват 

мнозинството и в трите периода. Поради това не се установи значима асоциация между 

вида на епитела и следоперативния период на възглавничките, p = 0.136. 

    Очертава се сходната тенденция между различните следоперативни периоди, но 

трябва да се отбележи по-високият процент на епител без микрокисти в периода >1–3 

години. 

 

Фигура 17. Разпределение на видовете епител спрямо следоперативния период 

 

   Между епителния вид и наличието и/или вида на импланта също не се установи 

значима асоциациа, p = 0.348.  Във всички групи преобладаваха възглавнички без 

микрокисти: 64% в групата без имплант, 64.3% в групата с Express импланти и 85.7% в 

групата с Ologen импланти. Оптически празни микрокисти се установиха в групата без 

импланти (24%) и в групата с Express импланти (28.6%). Оптически пълни микрокисти 

се наблюдават в малък процент в групата без импланти (12%) и в групата с Ologen 

импланти (14.3%). Капсулирани микрокисти се срещат единствено при Express 

импланти (7.1%). 

 

Сходните тенденции в разпределението на епителните видове спрямо липсата или вида 

на импланта са представени  на Фигура 18  В трите следоперативни периода 

пребладават  възглавничките без микрокисти. 
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Фигура 18. Разпределение на видовете епител спрямо липсата или вида на импланта 

 

 

1.б) Връзка на морфологичната структура (стромата) с функцията на 

възглавничките, следоперативния период, наличието/ липсата и вида на импланта 

 

   Според морфологичната структура беше установено следното разпределение: 8 

възглавнички с фина колагенова мрежа, 2 с изразена колагенова мрежа, 17 с плътна 

колагенова мрежа и 19 с хиперрефлективна тъкан. На Таблица 1 са обобщени 

резултатите от анализа на връзката между морфологичните видове и функцията на 

възглавничките. Като цяло установихме значима асоциация между двете величини (p 

=0.009), която е обяснена и илюстрирана по-долу. 

 

       

Функция 

                             Морфологична структура 

 
Хи-

квадрат 

Фина 

колагенова 

мрежа 

(n=8) 

Изразена  

колагенова 

мрежа 

(n=2) 

Плътна 

колагенова 

мрежа 

(n=17) 

Хиперрефлектива 

тъкан 

 

 (n=19) 

 

p 

Функционираща 

ВОH < 18мм/Hg 

без терапия 

6 

(40%) 

1 

(6.7%) 
          7             

     (46.7%) 

1 

(6.7%) 

 

 

 

 

0.009** Недостатъчно 

функционираща 

ВОH < 18мм/Hg с 

терапия 

          

        - 

 

      1 

  (9.1%) 
           5 

     (45.5%) 

5 

(45.5%) 

 

Нефункционираща 

ВОH > 18мм/Hg с 

терапия 

2 

(10%) 

0 

 (0%) 
5 

  (25%) 
13 

(65%) 

**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.05 
 

Таблица 1. Кръстосана таблица между строма и функцията на възглавничките   
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   Значимата връзка между морфологичната структура и функцията на възглавничките 

се обяснява със следните тенденции: 

1)При функциониращите възглавнички преобладават два морфолигични вида: фина 

колагенова мрежа (40%) и плътна колагенова мрежа (46.7%). Двата вида съставляват 

86.7% от функциониращите възглавнички като останалите 13.3% се разпределят между 

възглавнички с изразена колагенова мрежа (6.7%) и с хиперрефлетивна тъкан (6.7%). 

2) При възглавнички с недостатъчна функция преобладават тези с плътна колагенова 

мрежа (45.50%) и с хиперрефлективна тъкан (45.50%). В тази морфологична категория 

не се срещат възглавнички с фина колагенова мрежа, а тези с изразена колагенова 

мрежа съставляват само 10%. 

3) При нефункциониращите възглавнички, преобладават тези с хиперрефлективна 

тъкан (65%). Възглавнички с плътна колагенова мрежа съставляват 25% от 

нефункциониращите, тези с фина колагенова мрежа съставляват само 10% от 

нефункциониращите и не се срещат възглавнички с изразена колагенова мрежа. 

 

 

   В следващия анализ беше проследена връзката между следоперативния период и 

морфологичната структура на възглавничките. 

В периода ≤ 1 година, възглавничките с плътна колагенова мрежа съставляват 50%, а 

тези с хиперрефлективна тъкан 33.3%. Възглавничките с фина колагенова мрежа са 

само 16.7% и липсват възглавички с изразена колагенова мрежа. 

   В периода > 1 – 3 години, разпределението на морфологичните видове е както следва: 

50% с плътна колаганова мрежа, 30% с хиперрефлективна тъкан, 20% с фина 

колагенова мрежа и липсват възглавнички с изразена колагенова мрежа. 

    В най-дългия следоперативен период > 3 години, тенденцията е по-различна от 

предишните два. В този период, най-висок процент съставляват възглавничките с 

хиперрефлективна тъкан (46.7%), следвани от тези  с плътна колаганова мрежа (30%). 

Процентът на възглавнички с фина колагенова мрежа е сходен с предходните два 

периода (16.7%) и единствено в този период се  наблюдават възглавнички с изразена 

колагенова мрежа (6.7%).    

   Независимо от някои различия, като цяло не се установи значима връзка между 

морфологичната структура на възглавничките и следоперативния период (p = 0.827). И 

в трите следоперативни периода преобладават възглавнички с плътна колагенова 
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мрежа и хиперрефлетивна структура. 

   Липсата на значима връзка между морфологичната структура и следопретивния 

период е илюстрирана на Фигура 19.  Очертава се сходното разпределение на видовете 

възглавнички спрямо морфологичната структура в трите следоперативни периода. 

 

 

Фигура 19. Разпределение на възглавничките спрямо морфологичната структура и 

следоперативния период 

 

 

   Изследвахме също връзката между морфологичната структура на възглавничките  и 

липсата или вида на импланта. В групата без имплант, възглавничките с плътна 

колагенова мрежа съставляват 32%, а тези с хиперрефлективна тъкан 48%. Останалите 

два вида се наблюдават рядко, 16% с фина колагенова мрежа и 4% с изразена 

колагенова мрежа. 

   В  групата с  Express импланти, 50% от възглавничките бяха с плътна колагенова 

мрежа и 36% с хиперрефлективна тъкан. Останалите два вида бяха установени само 

при 7%  от случаите. 

   В групата  с Ologen импланти, се оформя различна, но статистически незначима 

тенденция. При този вид импланти преобладават възглавнички с фина колагенова 

мрежа (42.9%), не се  наблюдават възглавнички с изразена колагенова мрежа, а 

относителният дял на останалите два вида е 28.6%.   

   Като цяло, във всички групи преобладават възглавнички от два морфологични вида: с 

плътна колагенова мрежа и с хиперрефлективна тъкан, което обяснява липсата на 
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значима асоциациа между морфологичната структура на възглавничките и 

следоперативния период (p = 0.464). 

На Фигура 20 се очертава сходството в разпределението на морфологични структури в 

групата без имплант и с Express импланти, където преобладават тези с  плътна 

колагенова мрежа и с хиперрефлективна тъкан. 

   Очертава се донякъде различна тенденция при групата с Ologen импланти, при които 

преобладават възглавнички с фина колагенова мрежа. Но трябва да напомним, че 

разликата не е значима. Поради малкия брой възглавнички в отделните подгрупи, може 

да се предположи, че при по-големи извадки има вероятност по-съществените различия 

да бъдат значими. 

 

Фигура 20. Разпределение на възглавничките спрямо морфологичната структура и вида 

на импланта/липсата на имплант 

 

1.в) Връзка на кистичните пространства  с функцията на възглавничките, 

следоперативния период, наличието/ липсата и вида на импланта 
 

   В настоящия сектор са представени резултати свързани с кистичните пространства, 

които бяха категоризирани в следните три основни групи: без кистични пространства, 

кистични пространства без капсула и капсулирани кистични пространства. 

   Първият анализ проследява разпределението на кистичните пространства спрямо 

функцията на възглавничките. От резултаите на Фигура 21  се вижда, че при всички 

групи възглавнички (функциониращи, недостатъчно функциониращи и 

нефункциониращи) преобладават две  категории: липса на кистични пространства и 

кистични пространства без капсула. Капсулирани кистични пространства се 

наблюдават в нисък процент и при трите групи възглавнички, спрямо функцията. На 

тази основа, между функцията на възглавничките и кистичните пространства не се 
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наблюдава значима връзка, p = 0.793 

 

Фигура 21 Разпределение на кистичните пространства и спрямо функцията на 

възглавничките 

 

   В следващия анализ беше проследена връзката между кистични пространства и 

следоперативния период.  

 И при трите следоперативни периода доминира категорията без  кистични 

пространства, която в периода ≤ 1 година съставлява 83.3%, в периода > 1 – 3 години 

50% и в периода > 3 години 46.7%. Трябва да се отбележи, че в най-късия 

следоперативен период се наблюдава най-висок процент на без  кистични 

пространства в сравнение с останалите два периода. 

Кистични пространства без капсула бяха установени в по-късните периоди както 

следва: 40% в периода > 1 – 3 години; 43.3% в периода > 3 години. В най-късия 

следоперативен период техният процент беше нисък (16.7%). 

Капсулирани кистични пространства не се наблюдаваха в най-късия следоперативен 

период, а в останалите два периода присъстваха в нисък процент:  10% в периода > 1 – 

3 години; 10% в периода > 3 години. 

    Независимо от някои различия, като цяло между кистични пространства и 

следоперативен период  не се установи значима връзка (p = 0.290),  но трябва да се 

отбележим, че  тенденцията при възглавничките в най-късия следоперативен период е  

различна от останалите два периода. 

Фигура 22 илюстрира гореописаните тенденции. Независимо от липсата на 

статистическа значимост, в най-късия следоперативен период се очертава по-висок 



27 
 

процент на възглавнички без кистични пространства, по-нисък процент на 

възглавнички без капсула и липса на капсулирани кистични пространства  в сравнение 

с останалите два периода. 

 

 

Фигура 22. Разпределение на възглавничките спрямо кистични пространства и 

следоперативен период 

 

 

   Аналогично на предходните анализи, проследихме връзката между  кистични 

пространства и вида на импланта/липсата на имплант.  Независимо от липсата или вида 

на импланта, установихме две доминиращи категории: без кистични пространства и 

кистични пространства без капсула. Капсулирани кистични пространства присъстват 

в нисък процент при очите без имплант и тези с Express имплант и не се наблюдават 

при очите с Ologen имплант. На тази основа, не се отчита значима връзка между 

кистични пространства и вида/липсата на имплант (p = 0.876). 

   Сходните тенденции в разпределението на кистичните пространства при очите с 

имплант или без имплант  са илюстрирани на Фигура 23. 

 

 

Фигура 23. Разпределение на възглавничките спрямо кистичните пространства и вида 



28 
 

или липсата на имплант 

 

 

 

1.г) Връзка между броя и туртоозитета  на кръвоноснте съдове и функцията на 

възглавничките, следоперативния период и наличието/липсата и вида на 

импланта 

   Според броя на кръвоносните съдове, бяха дефинирани три стадия: Стадий 1 -наличие 

на 1 кръвоносен съд; Стадий 2 - наличие на 2 до 3 кръвоносни съда и Стадий 3 - повече 

от 3 кръвоносни съда.  Връзката между кръвоносните съдове и  функцията на 

възглавничките беше анализирана чрез теста Хи-квадрат. Резултатите са обобщени на 

Таблица 2.  

Установи се значима връзка между броя на кръвоносните съдове и функцията на 

възглавничките (p = 0.037), която основно се дължи на по-високия процент (40%) на 

функциониращи възглавнички с един кръвоносен съд в сравнение с недостатъчно 

функциониращите (9%) и нефункциониращите (9%). Освен това, най-нисък процент на 

Стадий 2 се наблюдава при фунциониращите възглавнички (60%) в сравнение с 82 % 

при недостатъчно функциониращите и 70% при нефункциониращите. Трябва също да 

отбележим липсата на Стадий 3 при функциониращите възглавнички и наличието му 

при нефункциониращите (15%) и недостатъчно функциониращите (9%) възглавнички. 

 

Таблица 2. Кръстосана таблица между брой кръвоносни съдове  и функция   

 

 

Функция 

                     Брой кръвоносни съдове  Хи- 

квадрат 

Стадий 1 

(n =10) 

Стадий 2 

(n =32) 

Стадий 3 

(n=4) 

 

         p 

Функциониращи 

ВОH < 18мм/Hg 

без терапия 

7 

(40%) 

9 

(60%) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0.037* 
Недостатъчно 

функциониращи 

ВОH < 18мм/Hg с 

терапия 

1 

(9%) 

9 

(82%) 

1 

(9%) 

 

Нефункциониращи 

ВОH > 18мм/Hg с 

терапия 

3 

(15%) 

14 

(70%) 

3 

(15%) 

**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.05 
 

   Очертават се следните тенденции: 1) Най-висок процент на Стадий 1 се установява 
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при фунциониращи възглавнички; 2) Най-нисък процент на Стадий 2 се наблюдава при 

функциониращите възглавнички; 3) Липса на Стадий 3 се наблюдава единствено при 

функциониращите възглавнички. 

 

    В следващия анализ се предоставя разпределение на възглавничките спрямо броя на 

кръвоносните съдове и следоперативния период. Връзката между двете величини е 

проследена чрез теста Хи-квадрат. 

Получените резултатите (Таблица 3) дават основание да се направи заключение, че 

между броя на кръвоносните съдове и следоперативния период съществува  значима 

зависимост (p = 0.043). 

   Наблюдават се две основни тенденции: 1) В най-късия следоперативен период (≤ 1 

година) липсва възглавнички от Стадий 3; 2)  В най-дългия следоперативен период (> 3 

години) се установи най-нисък процент на възглавнички от Стадий 1 (13%) и най-висок 

процент (80%) на тези от Стадий 2. Като цяло, в най-дългия следоперативен период 

възглавнички от Стадий 2 и 3 съставляват 87%. 

 

Таблица 3. Кръстосана таблица между брой кръвоносни съдове  и следоперативен 

период  

 

 

Следоперативен 

       период 

                     Брой кръвоносни съдове  Хи- 

квадрат 

Стадий 1 

(n =10) 

Стадий 2 

(n =32) 

Стадий 3 

(n=4) 

 

         p 

≤ 1 година 2 

(33.3%) 

4 

(66.7%) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

    0.043* 
> 1 – 3 години 4 

(40%) 

4 

(40%) 

2 

(20%) 

 

> 3 години 4 

(13%) 
24 

(80%) 

2 

(7%) 

**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.05 
 

 

 

   Последният анализ в настоящия сектор, проследява връзката между броя на 

кръвоносните съдове и вида или липсата на имплант. На базата на получените 

резултати, трябва да формулираме липса на  значима зависимост (p = 0.226) между 

двете величини.  Независимо от това е необходимо да отбележим,  че при Ologen 
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имплантите установихме 100% наличие на 2 до 3 кръвоносни съда (Стадий 2) и липса 

на останалите два стадия.  При групата с Express имплант отчетохме най-висок процент 

на Стадий 1 (36%), докато при групата без имплант в най-висок процент присъстваше 

Стадий 2 (72%). 

 

Фигура 24. Разпределение на възглавничките спрямо броя на кръвоносните съдове и 

вида или липсата на имплант 

 

 

Проследяване на връзката между туртоозитет и функцията на възглавничките, 

следоперативния период и наличието/ липсата и вида на импланта 

 

Спрямо туртоозитет беше установено следното разпределение на кръвоносните 

съдове: прави/ненагънати (N = 7), леко нагънати (N = 16), средно нагънати (N = 10)  и  

силно нагънати (N = 13). Първият анализ имаше за цел да изследва връзката межд 

туртоозитет и функцията на възглавничките. От резултатите на Таблица 4 се вижда, че 

между двете величини се установи значима връзка (p = 0.047) със следните основни 

тенденции: 1) Най-висок процент на възглавнички с прави и леко нагънати кръвоносни 

съдове се наблюдава при функциониращите възглавнички (34%). 2) При 

функциониращите възглавнички не се установяват силно нагънати кръвоносни съдове. 

3) При недостатъчно функциониращи и нефункциониращи възглавнички преобладават 

средно нагънати и силно нагънати кръвоносни съдове. 
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Таблица 4. Кръстосана таблица между туртоозитет  и функцията на възглавничките   

 

       

Функция 

                             Туртоозитет  

 
Хи-

квадрат 

Прави 

 

(n=7) 

Леко 

нагънати 

(n=16) 

Средно 

нагънати 

 (n=10) 

Силно 

нагънати 

(n=13) 

 

p 

Функционираща 

ВОH < 18мм/Hg 

без терапия 

5 

(34%) 

7 

(47%) 

          3             

     (20%) 

 

               - 

 

 

 

0.047* Недостатъчно 

функционираща 

ВОH < 18мм/Hg с 

терапия 

          

        - 

 

      3 

  (27.3%) 
           3 

     (27.3%) 

5 

(45.5%) 

 

Нефункционираща 

ВОH > 18мм/Hg с 

терапия 

2 

(10%) 

6 

 (30%) 
4 

  (20%) 

8 

(40%) 

**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.05 
 

 

    В следващия анализ се разглежда връзката между туртоозитет и следоперативен 

период.  Резултатите (Таблица 5)  показват наличие на статистически значима връзка 

между двете величини (p = 0.021). 

 

 

Таблица 5. Кръстосана таблица между туртоозитет  и следоперативен период   

 

 

       

Функция 

                             Туртоозитет  

 
Хи-

квадрат 

Прави 

 

(n=7) 

Леко 

нагънати 

(n=16) 

Средно 

нагънати 

 (n=10) 

Силно 

нагънати 

(n=13) 

 

p 

≤ 1 година 4 

(66%) 

1 

(17%) 

          1             

     (17%) 

 

               - 

 

 

 

0.021* > 1 – 3 години          1 

       (10%) 

 

        5 

    (50%) 

         2 

     (20%) 

2 

(20%) 

 

> 3 години 2 

(6.7%) 

10 

 (33.3%) 
10 

  (23.3%) 

11 

(36.7%) 
**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.0 

 

   В най-късия следоперативен период (≤ 1 година) се установи най-висок процент на 

възглавнички с прави кръвоносни съдове (66%)  и липса на възглавнички със силно 

нагънати кръвоносни съдове. В периода > 1 – 3 години, преобладаваха възглавнички с 
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леко нагънати кръвоносни съдове (50%), докато в най-късния период  > 3 години 

доминираха възглавнички със средно и силно нагънати кръвоносни съдове, съответно 

23.30% и 36.70%. 

 

    В последния анализ се проследява връзката между туртоозитет и вида на импланта. 

Резултатите (Таблица 6 ) показват наличие на статистически значима връзка (p = 0.026). 

 

Таблица 6. Кръстосана таблица между туртоозитет  и вида на импланта   

 

 

       

Функция 

                             Туртоозитет  

 
Хи-

квадрат 

Прави 

 

(n=7) 

Леко 

нагънати 

(n=16) 

Средно 

нагънати 

 (n=10) 

Силно 

нагънати 

(n=13) 

 

p 

без имплант 6 

(24%) 

6 

(24%) 

          4             

     (16%) 
               9 

            (36%) 

 

 

 

0.026* Express          1 

       (7.1%) 

 

        9 

    (64.3%) 

         2 

     (14.3%) 

2 

(14.3%) 

 

Ologen  - 1 

 (14.3%) 
4 

  (51.1%) 

2 

(28.6%) 
**- Статистически значима асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.01; *- Статистически значима 

асоциациа при ниво на грешка alpha = 0.05 

 

   Очертават се следните тенденции: 1) При липса на имплант се наблюдават 

възглавнички с всички стадии на туртоозитет. 2) При Express импланти преобладват 

възглавнички с леко нагънати кръвоносно съдове (64.3%). 3) При Ologen импланти 

преобладават възглавнички със средно нагънати кръвоносни съдове (51.1%) и не се 

наблюдават възглавнички с прави кръвоносни съдове. 4) Най-висок процент на силно 

нагънати кръвоносни съдове се установява при липса на имплант (36%). 
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Обобщение на резултатите от Първа Част 
 

В първата колонка са дадени величините между които беше установена значима връзка, 

а във втората конкретните прояви на всяка от значимите връзки.   

Таблица 7. Обобщение на основните тенденции от резултатите във Първа Част 

Значима връзка                                                Конкретни прояви 

 

Морфологичната 

структура ↔ 

функцията на 

възглавничките 

o При функциониращите възглавнички преобладават два 

морфолигични вида: фина колагенова мрежа и плътна колагенова 

мрежа. 

o При възглавнички с недостатъчна функция преобладават тези с 

плътна колагенова мрежа и с хиперрефлективна тъкан и не се 

срещат възглавнички с фина колагенова мрежа. 

o При нефункциониращите възглавнички преобладават тези с 

хиперрефлективна тъкан и не се срещат възглавнички с изразена 

колагенова мрежа. 

Брой на 

кръвоносните 

съдове ↔ 

функцията на 

възглавничките 

o При функциониращите възглавнички преобладават тези с един 

кръвоносен съд (Стадий 1) и няма такива с повече от три 

кръвоносни съда (Стадий 3). 

Брой на 

кръвоносните 

съдове ↔ 

следоперативния 

период 

o В най-късия следоперативен период (≤ 1 година) липсват 

възглавнички с повече от три кръвоносни съда (Стадий 3). 

o В най-дългия следоперативен период (> 3 години) се установи 

най-нисък процент на възглавнички с един кръвоносен съд 

(Стадий 1) и най-висок процент на тези с два до три кръвоносни 

съда (Стадий 2). 
Туртоозитет ↔ 

функцията на 

възглавничките 

o При функциониращите възглавнички се установи най-висок 

процент на прави и леко нагънати кръвоносни съдове и не се 

установиха силно нагънати кръвоносни съдове. 

o При недостатъчно функциониращи и нефункциониращи 

възглавнички преобладават средно нагънати и силно нагънати 

кръвоносни съдове. 

Туртоозитет ↔ 

следоперативен 

период 

o В най-късия следоперативен период (≤ 1 година) се установи най-

висок процент на възглавнички с прави кръвоносни съдове  и 

липса на възглавнички със силно нагънати кръвоносни съдове. 

o В периода > 1 – 3 години преобладаваха възглавнички с леко 

нагънати кръвоносни съдове. 

o В най-късния период  (> 3 години) доминираха възглавнички със 

средно и силно нагънати кръвоносни съдове. 

Туртоозитет ↔ 

вида на импланта 

 

o При Express импланти преобладват възглавнички с леко нагънати 

кръвоносно съдове. 

o При Ologen импланти преобладават възглавнички със средно 

нагънати кръвоносни съдове и не се наблюдават възглавнички с 

прави кръвоносни съдове. 

o Най-висок процент на силно нагънати кръвоносни съдове се 

установи при липса на имплант. 
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ВТОРА ЧАСТ 

 

   В настоящото изследване са включени данни от 59 очи при 43 пациенти, на които е 

извършена трабекулектомия.  Средната възраст на пациентите е 67±11.55 години, с 

възрастов диапазон между 32 и 91 години.  Спрямо пола пациентите се разпределят както 

следва: 18 (42%) мъже и 25 (58%) жени, без значима разлика в относителния дял, p = 

0.175. Средната възраст при мъжете е 64.88(±11.29), а при жените 68.28(±11.93), без 

статистически значима разлика, p = 0.353. Демографските данни са илюстрирани на 

Фигура 25 . 

 

Фигура 25. Демографски данни за изследваната група пациенти 

 

   При 27 от пациентите беше направена операция на едно око, а при останалите 16 на 

двете очи. Следоперативният период варира между 5 месеца и 19 години. При 34 от 

очите беше извършена трабекулектомия   по стандартната техника с приложение на 

ММС за 2 мин. под конюнктивата ; при 18 от очите е поставен Express implant, а при 

останалите 7 Ologen имплант (Фигура 26).  Оперативните интервенции бяха проведени 

в базата на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД. 

 
Фигура 26. Разпределение на очите спрямо приложеното лечение 
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   Извършихме морфологичен анализ и оценка на филтрационната възглавничка 

посредством спектрална предно-сегментна оптична кохерентна томография (AS-OCT) 

RTVue- 100 (Opto Vue, USA). Оцени се структурата на стената на филтрационната 

възглавничка. При всички пациенти се измери вътреочно налягане (ВОН) с безконтактна 

тономерия. 

    Параметрите, който се оценениха включват плътност на стената и структура на 

филтрационната възглавничка при пациентите с Express/Ologen имплант и тези без 

имплант и стойности на ВОН, като се взеха в предвид възрастта, пола и давноста на 

операцията. Спрямо плътноста на стената на възглавничката се определиха две групи: 

1) uniform - плътна хиперрефлективна стена, без наличие на микрокисти изпълнени с 

флуид; 2)  multiform - с наличие на хипорефлективни зони и микрокисти в стената и 

конюнктивата. 

   Спрямо формата и разположението тези хипорефлективни зони multiform 

възглавничките бяха разделени на три вида: 1) multiple internal layers-  

хипорефлективните зони са разположени в дълбоките слоеве на конюнтивата; 2)  

subconjunctival separation – множество малки пространства в повърхностните слоева на 

конюнктивата и 3) microcystic- множество малки кистичи хипорефлективни зони в по-

дълоките слоеве на конюнктивата. 

   Според измерените стойности на ВОН при пациентите се определи функцията на 

филтрационната възглавничка както следва: функционираща при ВОН < 18мм/Hg без 

терапия; нефункционираща при ВОН=/>/< 18мм/Hg със или без терапия. 

   Статистическият анализ  включва т-тест за две независими извадки (independent-

samples t-test) за съпоставка на две групи, а при повече от две групи беше проведен 

еднофакторен дисперсионен анализ (one-way ANOVA), последван от съпоставки по 

двойки чрез теста на Туки (Tukey’s multiple comparison test). Дихотомните и ординални 

величини са  съпоставени чрез теста Хи-квадрат (Chi-square test).  За определяне на 

значимите предиктори (демографски и клинични фактори) за успешната функция на 

филтрационните възглавнички беше  използвана бинарна логистична регресия.   

 

Резултати по Задача 2 

 

Рапределение на възглавничките спрямо функцията. Съпоставка на BOH при 
функциониращи и нефункциониращи възглавнички 
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   Разпределението на възглавничките относно функцията е представено на Таблица 8. 

От 59 възглавнички, 42% (N = 25) бяха категоризирани като функциониращи и 58% (N = 

34)  нефункциониращи. В групата на функциониращите възглавнички беше установено 

средно ниво на ВОН 11.22±4.70mmHg, а в групата на нефункциониращите 

филтрационни възглавнички, ВОН имаше стойност 20.06±7.66 mmHg. Стойностите 

бяха съпоставени чрез т-тест за независими извадки. Установи се значимо по-високо 

средно ниво на ВОН при нефункциониращи възглавнички , p < 0.001.   

   От нефункциониращите възглавнички, 26 (76%) бяха категоризирани в подгрупата с  

ВОН=/> 18мм/Hg с терапия и 8 (24%) в погрупата с ВОН=/> 18мм/Hg без терапия. 

Двете подгрупи бяха съпоставени чрез т-тест за независими извадки относно средната 

стойност на ВОН. При подгрупата без терапия се установи значимо по-висока стойност 

на ВОН (27.96±8.69mmHg) от групата с терапия  (17.63±5.39mmHg),  p < 0.001.   

 

Таблица 8. Разпределение на възглавничките относно функцията и съпоставка на BOH 

Разпределение спрямо  

функцията   

 

N 

(%) 

ВОН 

              Mean                            т-тест 

            (±SD)                                p 

Функциониращи    25 

(42%) 

               11.22 

(±4.70) 

 

.000** 

Нефункциониращи   34 

(58%) 

20.06 

(±7.60) 

o ВОН=/> 18мм/Hg с 

терапия 

   

o ВОН=/> 18мм/Hg 

без терапия 

26 

(76%) 

 

8 

(24%) 

17.63 

(±5.39) 

 

27.96 

(±8.69) 

 

 

.000** 

*Статистически значима разлика при p < 0.05; ** Статистически значима разлика при, p ≤ 0.01 

 

 

 

 

 

2.а) Разпределение спрямо вида на възглавничките 
 

 Разпределението на възглавничките спрямо двата основни вида е както следва: 8 

възглавнички (13.6%) от вида uniform и 51(86.4%) от вида multiform (Фигура 27). 
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Фигура 27. Основни видове възглавнички 

 

 

Сред въглавничките multiform, разпределението на подвидовете е както следва: 

subconjunctival separation при 5 (10%) очи, microcysts  при 4 (8%) очи, multiple internal 

layers се откри при 14 очи (27%) и mix при 28 очи (55%) (Фигура 28). 

 

 

 

 
Фигура 28. Подвидове multiform възглавнички 

 

Съпоставителен анализ  между видовете възглавнички относно стойностите на 

ВОН 

 

   Двата основни вида възглавнички бяха съпоставени относно средните стойности на 

ВОН чрез т-тест за независими извадки. Подвидовете на възглавнички от тип multiform 

също бяха съпоставени относно ВОН чрез еднофакторен дисперсионен анализ (one-way 

ANOVA). Резултатите са обобщени на Таблица 9. От двата основни вида възглавнички,  

значимо по-висока стойност на ВОН (21.45 ±12.63 mmHg) се установи 
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при вида uniform в сравнение с вида multiform (15.51 ±6.64 mmHg), p = 0.046. В 

категорията multiform, най-висока средна стойност се наблюдава при вида 

subconjunctival separation (21.44 ±7.32mmHg), следван от microcysts (17.62 ±2.45 mmHg) 

и multiple internal layers (14.94 ±7.25 mmHg). Най-ниска стойност се отчита при вида 

mix (14.43 ±6.26 mmHg).  Разликата между отделните видове от тип multiform не 

достига статистическа значимост, но трябва да се отбележи, че малкият брой очи от 

видовете subconjunctival separation и microcysts намалява силата на статистическия 

анализ и при достатъчно голям брой  някои разлики могат да бъдат значими. 

 

Таблица 9. Съпоставка на видовете филтрационните възглавнички относно ВОН    

     

Вид на 

възглавничката 

BOH 

Mean (±SD) 

 

p 

Uniform   21.45 (±12.63)  

0.046* (1) Multiform 15.51 (±6.64) 

Subconj. separation 

 

Microsysts 

 

Multiple int. layers 

 

Mix 

21.44 (±7.32) 

 

17.62 (±2.45) 

 

14.94 (±7.25) 

 

14.43 (±6.26) 

 

 

 

 

0.155 (2) 

*Статистическа значимост, p < 0.05; ** Статистическа значимост, p ≤ 0.01; (1 )  t-test; (2) ANOVA. 
 

Фигура 29 илюстрира индивидуалните и средни стойности на BOH при основните 

видове и подвидовете възглавнички от типа multiform. 

 

 

 
Фигура 29. Индивидуалните и средни стойности на BOH при основните видове и 

подвидовете на възглавнички от типа multiform 
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Анализ на връзката между успешна функция и вида на възглавничките 

   При възглавничките от вида uniform, само една (12.5%) се оказа функциониращa, 

докато  при тези от тип multiform, 24  (42.9%) бяха категоризирани като 

функциониращи. Въпреки доста голямата разлика от 30.4%, не беше установена 

статистическа значимост (p = 0.067).   

   При подвидовете възглавнички от тип multiform, при subconjunctival separation и 

microcysts не се установиха функциониращи възглавнички (0%), докато при другите два 

вида, включващи multiple internal layers и mix 57.1% бяха определени като  

функциониращи. Разликата между първите два вида и последните два е статистически 

значима, p = 0.021. 

   След определяне на разпределението на възглавничките по вид, проведохме 

съпоставителен анализ между двата основни вида възглавнички и подвидовете от типа 

multiform относно наличието на функциониращи възглавнички чрез теста Хи-квадрат 

(Chi-square). 

Фигура 30 илюстрира разпределението на функциониращите възглавнички спрямо 

двата основни вида (uniform и multiform) и при подвидовете на възглавничките от тип 

multiform.  По-висок относителeн дял на функциониращи възглавнички се наблюдава 

при вида multiform, като всички функциониращи възглавнички от този тип са от 

подвидовете multiple internal layers и mix. 

 

Фигура 30. Разпределение на функциониращите възглавнички спрямо двата основни 

вида (uniform и multiform) и подвидовете на възглавничките от тип multiform. 
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2.б) Съпоставка на BOH и функцията на възглавничките спрямо 

наличието/липсата и вида на импланта 

За да изследваме потенциалната връзка между вида на импланта (с Express имплант, с 

Ologen имплант или без имплат) и стойностите на ВОН, проведохме  еднофакторен 

дисперсионен анализ (ANOVA) между трите групи, последван от пост-хок съпоставки 

чрез теста на Тukey. Резултатите са обобщени на Таблица 10. 

   Като цяло, установихме значима връзка между вида на импланта и ВОН, p = 0.026. 

Чрез пост-хок анализът се уточни, че съществува една значима разлика  между групите 

с Express  и Ologen импланти, p = 0.020. Средната стойност на ВОН беше значимо по-

висока при групата с Express  (19.26±8.26)mmHg от тази при групата с Ologen импланти 

(10.02±5.66) mmHg. 

   Останалите съпоставки не показаха значими разлики. Стойността на ВОН при Express 

импланти беше малко по-висока от тази на групата без импланти (16.05±7.12)mmHg, но 

без значима разлика, p = 0.312. От друга страна, ВОН показа по-висока стойност при 

групата без импланти от тази с Ologen импланти, но отново без значима разлика, p = 

0.137. 

Таблица 10. Съпоставка на групите с Express, Ologen и без имплант относно ВОН        
                    

Имплант/ 

безимплант 

 

 

ВОН 

 Mean 

(SD) 

       ANOVA 

              p 

            Тест на Туки 

                 p 
Express     

   

 

19.26 

(±8.62) 

 

 

.026* 

 

  Express→Ologen, p = 0.020* 
 

Ologen     

 

10.02 

(±5.66) 

Express→без имплант, p = 
0.312 

без имплант     

    

 

16.05 

(±7.12) 

  Ologen→без имплант, p = 
0.137 

*Статистически значима разлика при p < 0.05; ** Статистически значима разлика при, p ≤ 0.01 

 

   Като цяло, най-висока средна стойност на BOH се установи при Express импланите, а 

най-ниска при имплантите Ologen. Спрямо референтната (стойност ВОН <18мм/Hg),  

която разделя функциониращи от нефункциониращи възглавнички, единствено при 

Express импланти отчетохме средна стойност по-висока от 18мм/Hg. 
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   На базата на BOH, изчислихме разпределението на функциониращи и 

нефункциониращи  възглавнички според вида на импланта или липсата на имплант. За 

общия анализ използвахме кръстосана таблица и теста Хи-квадрат (Chi-square), а за 

съпоставки на пропорции между отделни подгрупи беше приложен теста на Фишер 

(Fisher’s exact test).         Резултатите са обобщени на Таблица 11. Установи се сходен 

процент на функциониращи възглавнички при трите групи в следния ред: 44.4% 

Express; 42.9% Ologen; 41.2% без имплант. Най-висок е процентът на функциониращи 

въглавнички при групата с Express импплант, но разликата не е значима, p = 0.580.  

Разпределението на нефунциониращите възглавнички без терапия показа най-висок 

процент при групата с импланти Express (22.2%), следвани от групата без имплант 

(11.8%) и групата с Ologen импланти (0%). Процентните разлики не бяха значими 

според теста на Фишер (p > 0.05 при всички три съпоставки). Процентът на 

нефункциониращи възглавнички с терапия беше най-висок при групата с Ologen 

импланти (57.1%), следвана от групата без имплант (33.3%) и тази с Express имплант 

(47.1%), но разликите не достигнаха значимост (p > 0.05 при всички три съпоставки). 

 
 

Таблица 11. Разпределение на функциониращи и нефункциониращи възглавнички 

спрямо вида на импланта или липса на имплант 

 

Вид лечение  

 

 

 

 

Функция Хи-

квадрат 

 

p 

 

 

 

Функциониращи 

(ВОH< 18мм/Hg) 

 

Нефункциониращи 

без терапия 

(ВОН=/> 18мм/Hg) 

 

 

Нефункциониращи 

с терапия 

(ВОН=/> 18мм/Hg) 

 

 
без имплант 14 

(41.2%) 

4 

11.8% 

16 

47.1% 

 

 

0.580 с Express 8 

(44.4%) 

4 

22.2% 

6 

33.3% 

с Ologеn 3 

(42.9%) 

0 

0.0% 

4 

57.1% 
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Резултати по Задача 3 

 

Видове възглавнички според вида на импланта или липсата на имплант 

 

   Настоящият анализ проследява разпределението на двата основни вида и подвидовете 

на multiform възглавнички спрямо вида на импланта/липсата на имплант чрез теста Хи-

квадрат (Таблица 12). При двата основни видове се установи сходно разпределение. 

Независимо от вида на импланта или липсата на имплант, преобладават възглавничките 

от тип multiform, които съставляват 83.3% при групата с Express импланти; 85.7% при 

групата с Ologen импланти; 88.2% при групата без импланти. 

 

   Подвидовете на възглавничките от тип multiform също показват сходно разпределение 

при двата вида импланти или без имплант, без значима разлика (p = 0.972). Трябва да се 

отбележи, че при трите групи  преобладават възглавнички от тип mix: 44.4% при 

Express; 57.1% при Ologen; 47.1% при групата без имплант. 

 

 
Таблица 12. Разпределение на видовете филтрационни възглавнички спрямо вида на 
импланта или липса на имплант 
 

 Основни видове                                Подвидове на multiform  

 Uniform  

 

Multifor

m 

p Subconj. 

separatio

n 

Microsyst

s 

Multipl

e 

internal 

layers 

Mix  p 

Express  3 

(16.

7%) 

15 

(83.3% 

 

 

0.8

8 

1 

(5.6%) 

2 

(11.1%) 

4 

(22.2%) 

8 

(44.4%

) 

 

 

 

0.9

7 

 

Ologen 1 

(14.

3%) 

6 

(85.7%) 

1 

(14.3%) 

0 

(0%) 

1 

(14.3%) 

4 

(57.1%

) 

без 

имплант 

4 

(11.

8%) 

30 

(88.2%) 

3 

(8.8%) 

2 

(5.9%) 

9 

(26.5%) 

16 

(47.1%

) 
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Резултати по Задача 4 

 

Разпределение на възглавничките по вид и следоперативен период 

   Разпределението на видовете възглавнички според следоперативения период е 

представено на Фигура 31.  В периода ≤ 1 година, преобладават възглавнички от 

типа mix (57%) и multiple internal layers (29%), а видът subconjunctival separation не се 

наблюдава. Останалите два вида съставляват 7% поотделно. 

 

   В периода ≥ 1 - > 3 години, най-висок дял (41%) имат възглавнички от типа mycrosysts. 

Видовете subconjunctival separation, multiple internal layers и mix съставляват поотделно 

17%. Най-нисък е относителният дял на вида uniform (8%). 

 

   В периода > 3, най-висок е относителният дял на възглавнички от типа mix (55%), а 

най- 

нисък е този на възглавнички от вида multiple internal layers (3%).

 

Фигура 31. Разпределение на възглавничките по вид и следоперативен период 

 

Анализ на връзката между следоперативен период и функцията на възглавничките 

   Спрямо следоперативният период, изследваните очи бяха категоризирани в следните 

групи: ≤ 1 година; > 1 - ≤ 3 години; > 3 години.  Целта ни беше да изследваме 

потенциланата връзка между следоперативния период и относителния дял на 

функциониращи възглавнички. За междугрупови съпоставки беше използван теста на 

Фишер (Fisher’s exact test). Резултатите са обобщени на Таблица 13. 
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   Най-висок процент (78.6%) на функциониращи възглавнички се наблюдава при 

групата  с най-къс следоперативен период  (≤ 1 година). При останалите две групи 

процентът е по-нисък: 25% при групата ≥ 1 - > 3 години и 33.3% при тази над 3 години. 

По-високият процент при групата с най-къс следоперативен период е статистически 

значим в сравнение с другите две групи (p = 0.007 и p = 0.004). След една година, 

процентната разлика не е значима, p = 0.61. 

Таблица 13. Разпределение на възглавничките спрямо функция и следоперативен период 

Следоперативен 

период 

N Функциониращи 

N (%) 

Нефункциониращи 

N (%) 

Тест на Фишер 

p 

≤ 1 година1 14 11 

(78.6%) 

3 

(21.4%) 

1 с 2 - p = 0.61 

 

 
1 с 3 - p = 0.007** 

 

 
2 с 3 - p = 0.004** 

≥ 1 - > 3 години2 12 3 

(25%) 

9 

(75%) 

> 3 години3 33 11 

(33.3%) 

22 

(66.7%) 
*Статистическа значимост, p < 0.05; ** Статистическа значимост, p ≤ 0.01.  
 

   Когато разгледахме разпределението на само функциониращите възглавнички в трите 

следоперативни периода (Фигура 32),  в  следоперативния период ≤ 1 година се 

установиха  следните видове: mix (64%),  multiple internal layers (27%) и uniform (9%). В 

периода ≥ 1 - > 3 години, 100% от възглавничките с успешна  функция бяха от вида 

multiple internal layers. В периода > 3, се наблюдават два вида функциониращи 

възглавнички: mix (82%) и multiple internal layers (18%). 

 

 

Фигура 32. Разпределение на видовете функциониращи възглавнички спрямо 

следоперативен период 
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Прогностичен анализ за установяване на значими предиктори за успешната 

функция на възглавничката 
 

   За да установим, кои от изследваните величини имат прогнозираща роля относно 

функцията на възглавничките, проведохме  бинарна логистична регресия със зависима 

величина Функция (0 = неуспешна; 1 = успешна) и следните прогнозиращи величини: 

възраст, пол, вид имплант, следоперативен период и вид възглавичка. Бинарната 

регресия показа, че три  от петте величини нямат статистически значима прогностична 

роля в регерсионния модел: възраст (p = 0.878); пол (p = 0.142); вид имплант (p = 

0.936).  Тези три  величини бяха изключени от регресионния модел и проведен 

редуциран регресионен анализ, включващ двете измерения със значима прогностична 

роля, включващи  следоперативен период и вид на възглавничката.   

 

Редуцираният регресионен модел беше статистически значим, χ2 = 20.876, p < 0.001. На 

Таблица 14 са изнесени регресионните коефициенти (B) на статистически значимите 

предиктори. 

Таблица 14. Регресионни коефициенти със статистическа значимост в модела за 

прогнозиране успешната функция на възглавничките 

Регресионен 

Модел 

 

    Предиктори 

 

Регресионн

и 

коефициент

и 

B 

 

 

       p 

 

Съотношение 

на шанса 

(Odds Ratio)  
Хи-квадрат 

χ2         p 

 

 

 

20.876 

 

 

 

 

.000** 

Константа -2.695 .121 .068 

Следоперационен 

период 

-1.021 .013* .360 

Вид на 

възглавничката 

1.138 .004** 3.122 

Статистическа значимост, p < 0.05; ** Статистическа значимост, p ≤ 0.01. 
 

   Регресионният коефициент, отговарящ на следоперативен период има стойност B = -

1.021 и е статистически значим,  p = 0.013. Коефициентът е с отрицателен знак, поради 

съществуващата обратна корелация между следоперативен период и успешна функция – 

по-кратък период се свързва с по-висок процент на успешна функция. Съотношението 

на шанса (OR) е със стойност по-малка от 1. Това означава, че шансът за успешна 

функция намалява с увеличаване на следоперативния период.   

Фигура 33 илюстрира обратната връзка между следоперативен период и 

относителния дял на функциониращи възглавнички. Най-висок процент (78.6%) се 
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наблюдава в най-краткия следоперационен период (≤ 1 година). В останалите два периода 

процентът на функциониращи възглавнички е значимо по-нисък. 

 

Фигура 33. Значима връзка между между следоперативен период и успешна функция на 

функциониращите възглавнички 

Видът на възглавничката беше кодирана по следния начин: 1 = subconjunctival 

separation, 2 – mycrosysts, 3 – uniform, 4 – multiple layers, 5 – mix.  На Таблица 14 се 

вижда, че регресионният коефициент  е с положителна стойност и статистически 

значим, 

 B = 1.138, p = 0.004. Съотношението на шанса OR = 3.122, което означава, че видовете 

възглавнички с по-висок код се свързват с повишен шанс за успешна функция, като най-

висок е шансът за въглавнички от вида multiple internal layers  и mix. Тази зависимост е 

илюстрирана на Фигура 34. 

 

Фигура 34. Значима връзка между между следоперативен период и вида на 

възглавничките с успешна функция 



47 
 

Основни изводи от резултатите в  Втора Част 

 
На основа на представените резултати се очертават следните основни тенденции: 

o  Видът на импланта оказва влияние върху стойностите на ВОН. Импланти 

от тип Ologen  се свързват с по-ниска средна стойност на BOH в сравнение 

с импланти от тип Express. Но трябва да отбележим, че видът на импланта 

не оказва влияние върху процента на функциониращи възглавнички. И при 

двата вида импланти отчетохме сходни проценти (43%-44%). 

o  При възглавнички от тип multiform се отчита значимо по-висок процент на        

функциониращи възглавнички в сравнение с uniform. 

o  При възглавнички от вид multiform, функциониращите възглавнички са от 

под видовете multiple internal layers и mix. При останалите два подвида, 

включващи subconjunctival separation и microcysts, не се установиха 

функциониращи възглавнички. 

o Най-висок процент (78.6%) на функциониращи възглавнички се наблюдава 

в краткия следоперативен период  ≤ 1 година. След една година процентът 

намалява значимо. 

o В най-късия следоперативен период (≤ 1 година) и в най-дългия  (> 3) 

преобладават възглавнички от типа mix (57% и 55%). В периода ≥ 1 - > 3 

години, най-висок дял (41%) имат възглавнички от типа mycrosysts. 

 

o Видът mix показва най-трайна функция, защото съставлява 82% от 

функциониращите възглавнички в следоперативния период между 3 и 19 

години. 

 

o От всички изследвани величини (възраст, пол, вид имплант, 

следоперативен период и вид възглавичка) значима роля за прогнозиране на 

успешната функцията на възглавничките имат следоперативният период и 

видът на възглавничките. Оперативният период до 1 година се асоциира 

със значимо по-висок процент на фунциониращи възглавнички . 

Възглавнички от подвидовете multiple internal layers и mix (на основния вид 

мultiform) показват най-висока асоциациа с успешна функция. 
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ДИСКУСИЯ 

Бързият тепм на развитие на технологиите в последните години ни дава възможност да 

визуализираме и изследваме  тъкани и структури в човешкия организъм in vivo , за  

които сме получавали информация само чрез хистологични препарати. Минималната 

инвазивност на тези изследвания ни дава възможност и за често проследяване и по- 

добро разбиране на процесите протичащи в човешкия организъм. 

   С патентоването на принципът на конфокалното изображение през 1957г от Марвин и 

Мински (9,10)  се променя фундаментално принципа на микроскопското наблюдение на 

тъкани. Преминал през редица подобрения за усъвършенстване на изображението, днес 

разполагаме с лазер сканиращ конфокален микроскоп с висока резолюция за 

визуализация на преден очен сегмент, позволяващ заснемането на тънки слоеве               

( оптични срезове) на тъканта, които ни дават информация в детаили за 

микроструктурата в реално време на изследваната проба. 

   В литературата съществуват множество публикации за приложението на 

конфокалната микроскопия при диагностиката на заболявания на предна очна 

повърхност- кератити, роговични дистрофии и дегенерации, различни заболявания на 

конюнктивата, както и за проследяване  след  хирургия на преден очен сегмент.   

   Описана за първи път от  Cairns през 1968 година (11), трабекулектомията става най- 

разпространената хирургична манипулация за понижаване на ВОН и се налага, като “ 

златният стандарт”  при глаукомната хирургия. Дългосрочният успех на процедурата се 

определя с продължителното понижаване на ВОН свързано с формирането на ФВ в 

субконюнктивното пространство. Процесите на заразстване на оперативната рана са 

определящи за развитието и дълготрайния успех на ФВ  след хирургичната 

интервенция. Най- честата причина за неуспех е развитието на цикатрициална тъкан в 

кухината на ФВ. В практиката се използват антиметаболитни средства за превенция на 

цикатризацията, като Mitomycin C, 5- Fluouracil и др. 

   Структурата  на формираната  филтрационна възглавничка и промените и във времето 

са важни за клинициста с оглед определяне и проследяване на неината функция. 

   Създадените класификации на базата на биомикроскопския изглед на ФВ не ни дават 

пълна информация за структурата и в дълбочина. 

   С напредване на технологиите и новите диагностични методи, се правят все повече 

проучвания върху морфологичната структура на ФВ и нейната функция. 
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Въпреки това, все още няма установена точна закономерност или класификация  

определяща функцията спрямо морфологичната характеристика на  ФВ. 

   В тази връзка, използвайки предимствата на изображение с висока резолюция  в 

дълбочина в реално време даваща ни КФМ , ние изследвахме 33 пациенти, 46 очи с  

откритоъгълна глаукома, на които беше извършена трабекулектомия със или без 

имплант, като  анализирахме  връзката на морфологичната структура на възглавничката 

с функцията, следоперативен период и наличието или липсата на имплант. 

В нашата извадка 26 от очите са с ПОЪГ, 18 с псевдоексфолиативна глаукома и 2 с 

ювенилна глаукома. 

   Messemer и сътр. (12) публикуват изследване върху 45 пациента (53 филтрационни 

възглавнички) , но трябва да се отбележи разликата в етиологията на глаукомата  в 

тяхната извадка, където освен ПОЪГ (27 пациента( 51%)) и пседвоексфолиативна 

глаукома (13 пациента (25%)), са включени и пациенти с вторична (увеитна) глаукома (5 

пациента (9%)), 1 пациент с Иридокорнеален синдром и нормотензивна глаукома ( 4 

пациента (8%)).  MMC е приложен при 11(21%) ФВ  и 5 FU субконюнктивално при 8 

(18%) ФВ. 

Guthoff и сътр. (13) също публикуват резултати на  група от 48 пациенти ( 52 очи), при 

която преобладават случаите с ПОЪГ - 31 очи, следвана от псевдоексфолиативна – 10 

очи, пигментна глаукома глаукома - 4, ювенилна глаукома- 4, нормотензивна глаукома -

1, закритоъгълна глаукома – 1 и вторична ( увеитна) – 1. При 42 очи е приложен MMC 

интраоперативно и 5 FU при 26 очи постоперативно. 

Трябва да се отбележи, че и в двете извадки ( Messemer и сътр. И Guthoff и сътр.) 

преобладават пациентите с ПОЪГ и псевдоексфолиативна глаукома, както и в нашата 

група на изследвани пациенти. 

Трябва да се отбележи, че при всички пациенти в нашата извадка е приложен 

антифибролитичен медикамент – Mitomicyn C  0,02% интраоперативно по протокол, 

докато в другите две извадки, неговото приложение е селектирано и не обхваща цялата 

група.  Guthoff и сътр. го прилагат интраоперативно при псевдоксфолиативната, 

ювенилната, пигментната и вторичната глаукоми, като при очите с повишен риск от 

цикатризация използват MMC 0,05%. 

   По отношение на функцията на ФВ определихме три групи: функциониращи ( ВОН < 

/=18мм/Hg  без терапия), недостатъчно функциониращи ( ВОН <18 мм/Hg с терапия) и 

нефункциониращи ( ВОН > 18мм/Hg със или без терапия). 

   Labbe и сътр.(14) в своята извадка  определят три групи спрямо функцията на ФВ: 
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функциониращи (ВОН </= 21 мм/Hg без терапия), нефункциониращи ( ВОН > 21 

мм/Hg)  и обособяват трета група за функциониращи ФВ след приложение на Mitimicyn 

C. 

Guthof и сътр. (13) определят две групи спрямо следоперативния  период: до 6 дни след 

трабекулектомията- ранен и след шестия ден- късен. За ранния следоперативен период 

предиктор за функцията не е ВОН, поради  ниска прогнозна стойност (13, 15), и 

извършват определяне на функцията макроскопски според класификацията на Pitch and 

Grehn (16). За късния следоперативен период определят две групи функциониращи – 

ВОН под 21мм/Hg / редукция на таргетно ВОН с 20% и нефункциониращи – ВОН > 

21мм/Hg / таргетно ВОН с терапия. 

   Caglar и сътр. (17) докладват данни, като извършват клинична оценка на ФВ в 

извадката на  базата на класификацията на Pitch and Grehn (18) и спрямо функцията 

определята три групи ФВ: 1група- таргетно ВОН без терапия, 2 група- таргетно ВОН с 

терапия и 3 група- не е постигнато таргетно ВОН или е постигнато с Acetazolamide. 

 В повечето публикации авторите се базират на класификацията на Pitch and Grehn (18) , 

при която са обособени три групи ФВ: с добра функция - таргетно ВОН (<21мм/Hg ) без 

терапия, умерена функция - таргетно  ВОН (<21 мм/Hg)  с терапия и слабо 

функциониращи- не е постигнато таргетно ВОН и с терапия (12, 13, 14,17). 

   Периода от извършване на хирургичната интервенция и изследването на 

филтрационната възглавничка с КФМ  варира межу 1 година и 22 години при нашите 

пациенти. Диапазона на проследяване при Guthoff и сътр. е по- ранен , но по- кратък ( 

1ден – 12,8 години). Messmer и сътр обхваща голям диапазон на проследяване ( 6 ден – 

30 години),  Caglar и сътр ( 3 месеца – 30 години) и Labbe    и сътр ( 1месец – 19 

години). 

   В нашата извадка отчетохме и още един показател – наличието и вида на импланта, 

като обосохобихме три групи: без имплант – 25 очи, с  Express имплант – 14 очи и  при 

7 очи Ologen имплант. 

   В литературата не отхрихме данни за анализ на връзката между наличието и вида на 

импланта поставен интраоперативно при трабекулектомии и морфологичната структура 

на ФВ. 

Спрямо вида на епитела, установихме, че епител без  микрокисти преобладава и в трите 

групи: функциониращи ФВ (60%), недостатъчно функциониращи (72.7%) и 

нефункциониращи (70%), поради това не установихме значима асоциация между вида 

на епитела и функцията на възглавничките (p = 0.290). 
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   За разлика от нас други автори публикуват значима асоциация при съпоставката на 

броя и площта на микрокистите в епитела при функциониращите  възглавнички (12, 

14,17) 

Morita и сътр. дакладва данни от 75 очи (62 пациента) след трабекулектомия, като при 

38 очи  ламбото е лимбус базирано, а при 37 очи ламбото е форникс базирано. В своята 

извадка отчитат статистически значима асоциация между вида на ламбото  и броя на 

микрокистите  в епитела в полза на ФВ с лимбус базирано ламбо (p <0.001), като 

разпределението спрямо успешна функция на ФВ е близка: 79 % с лимбус базирано 

ламбо  и  70% с форникс базирано ламбо.( 19) 

   По отношение на епителния вид и следоперативния период и наличието на имплант 

не установихме статистически значима асоциация, поради преобладаващия брой ФВ с 

епител без микрокисти ( p = 0.136), ( p =0.348), но трябва да се отбележи по- високия 

процент на епител без микрокисти в следоперативния период от 1-3 години. 

Според вида на стромата  и функцията на ФВ установихме значима асоциация 

(p=0.009), като плътната колагенова мрежа и хиперрефлективната тъкан се асоциират 

със слаба функция на възглавничката. 

   Подобни на нашите резултати са публикувани и от други автори. 

Messemer и сътр.  класифицират 4 типа строма: рехава колагенова мрежа, плътна 

колагенова мрежа с обширни кистични пространства, кондензирана/хиперрефлективна  

тъкан и замъглена/ неясна тъкан. Те отчитат висок процент на рехава колагенна мрежа 

(74%) при функциониращите възглавнички и нисък процент на 

кондензирана/хиперрефлективна  тъкан  (11%). Кондензираната/ хиперрефлективната 

строма  се асоциират със слаба функция на възглавничката (p = .001). Плътната 

колагенова мрежа с обширни кистични пространства се установява при 21% от 

възглавничките, като се отчита сигнификантна корелация с интраоперативното 

приложение на Mitomycin C ( p=.001) 

   Caglar и сътр. също докладват резултати от 67 филтрационни възглавнички при 55 

пациента, които са сходни, като класифицират 4 вида строма: ретикуларна, 

трабекуларна, компактна/хиперрефлективна и замъглена/неясна. Възглавничките с  

ретикуларна строма преобладават (62%) и се отчита сигнификантна корелация с добра 

функция (p= .001), а компактна/хиперрефлективна строма се среща най- малко и се 

асоциира с лоша функция на възглавничката (p <0.001).  При възглавничките с 

трабекуларна стома (16.4%) се отчита сигнификантна корелация с приложението на 
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Mitomycin C ( p= 0.001) и се асоциират с добра функция на възглавничката (p =0.01) 

На базата на същите критерии (12), Ciangalini и сътр.(20) докладват резултати от 

извадка върху 60 очи, като на 18 от тях е приложен MMC 0.2% интраоперативно за 2 

мин. Проследяването е в рамките от 1месец до 8 години. Спрямо функцията на ФВ са 

обособени 2 групи: функциониращи- постигната е редукция на ВОН с 1/3 от 

предоперативната му стойност без терапия и нефункциониращи- редукцията на ВОН е 

по- малка от 1/3  стойността на ВОН предоперативно без терапия. Техните резултати 

сочат корелация между изследваните параметри (брой, плътност, площ на епителните 

микрокисти и плътността на стромата) с функцията на ФВ. Наличието на епителни 

микрокисти и ниската плътност на стромата във ФВ се свързват с успешна функция. 

Ниския брой на епителни микрокисти, плътни и малки на площ с плътна строма са 

фактори предполагащи ниска функция и неуспех на филтрацията във ФВ. 

На базата на тези данни  можем да предположим, че плътната  хиперрефлективна 

строма е индикация за лоша функция на ФВ, потвърждавайки се хистопатологично, че 

фибротичните цикатрициални изменения  субконюнктивално са строго свързани с лоша 

функция на ФВ.(12,13, 20, 21,22) 

Проследихме и връзката между следоперативния период и вида на стромата, като 

обособихме три групи: = 1 година, от 1 до 3 години и над 3 години. Общия период на 

проследяване за цялата група в извадката е в диапазона от от 1 година до 22 години. 

И в трите следоперативни периода преобладават възглавнички с плътна колагенова 

мрежа и хиперрефлективна тъкан, но се очертава следната тенденция: с увеличаване на 

следоперативния период се отчита намаляване на процента на възглавничките с плътна 

колагенова мрежа и повишаване на процента при възглавничките с хиперрефлективна 

тъкан. Независимо от това не се установи значима връзка между следоперативен период 

и вид на стромата (p= 0.827). 

   И в двете извадки споменати по- горе ( Messemer, Caglar) стромата от замъглен тип  се 

среща в най-ранния следоперативен период (първите 2 месеца- Messemer) и (първите 3 

месеца-Caglar), докато в нашата извадка този вид строма отговаря на хиперрефлективна 

тъкан, която е представена в най- големи проценти при недостатъчно функциониращи 

(45.5%) и нефункциониращи филтрационни възглавнички ( 65%), като трябва да се 

отбележи, че в нашата извадка периода на проследяване започва от 1 година и нямаме 

данни за толкова ранен следоперативен период (2-3 месеца). На базата на тези резултати 

можем да изкажем хипотезата, че в най- ранния следоперативен период стромата от 
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вида замъглен тип, е предиктор за лоша функция във времето и съответства на 

хиперрефлективна (плътна) тъкан в по- късния следоперативен период. 

   При проследяването на връзката между наличието и вида на имплант и вида на 

стромата не установихме значителна асоциация (p =0.464) , поради сходството в 

разпределението на възглавнички с два типа строма: с плътна колагенова мрежа и 

хиперрефлективна тъкан. Различна денденция се оформи при групата на 

възглавничките с Ologen имплант, където се отчита висок процент ( 42.9%) в полза на 

фина колагенова мрежа, но разликата не е значима. При по- големи извадки  има 

вероятност по- съществените различия   да бъдат значими. 

   Анализирайки връзката между кистичните пространства и функцията на 

възглавничките установихме, че и при трите вида възглавнички ( функциониращи, 

недостатъчно функциониращи и нефункциониращи) преобладават две категории : липса 

на кистични пространства и такива без капсула, поради което не се отчете значима 

връзка ( p= 0.793). 

В извадката на Messemer и сътр. разпределението е по- различно, като преобладават ФВ 

с кистични пространства без капсула ( 83%) , следвани от тези с каспулирани кистични 

пространства (36%) и само при 7 ФВ липсват кистични пространства.  При 16 от ФВ се 

отчита наличието на кистични пространства със и без капсула едновременно. Липсата 

на капсулирани кистични пространства сигнификантно корелира с добра функция на 

ФВ (p =.002). 

   И в трите следоперативни периода преобладава категорията без кистични 

пространства.   В нашата извадка в най- ранния следоперативен период има най- висок 

процент на липса на кистични пространства, и съответно най- нисък процент на 

кистични пространства без капсула (16.7%), като строма   с капсулирани кистични 

пространства. В следващите два периода разпределението  на кистични пространства 

без капсула е близко  : 1-3 години (40%) и над 3 години ( 43.3%). Строма с капсулирани 

кистични пространства се среща само в по- късните периоди в нисък процент (10%)  

двата периода. Независимо от някои различия, не се установи значима връзка между 

двата показатела (p = 0.290). 

   Спрямо наличието и вида на импланта не отчетохме значима връзка (p= 0.876), 

поради преобладаващите две категории, като цяло: без кистични пространства и такива 

без капсула. Капсулираните кистични пространства присъстват в нисък процент при 

очите без имплант и при тези с Exprres имплант и не се наблюдават при очите с Ologen 



54 
 

имплант. 

   При проследяването на връзката между  функцията на възглавничките  и броя и  

тортуозитета на кръвоносните съдове , установихме статистически значима асоциация ( 

p= 0.037), която  се дължи на високия процент на стадий 1 (един къвоносен съд) при 

функциониращите възглавнички в сравнение с недостатъчно функциониращите (9%) и 

нефункциониращите възглавнички (15%). 

По отношение на туртоозитата на кръвоносните съдове, установихме значима връзка 

(p= 0.047) със следните тенденции: най- висок процент на възглавнички с прави и леко 

нагънати кръвоносни съдове се наблюдават при функциониращите възглавнички (34%) 

и  не се установяват силно нагънати кръвоносни съдове, докато при недостатъчно 

функциониращите и нефункциониращите възглавнички преобладават средно нагънати и 

силно нагънати кръвоносни съдове. 

   Подобни на нашите резултати публикуват и други автори (12, 13, 14,19,23), като 

отчитат сигнификантна корелация  между функцията и броя и туртоозитета на 

кръвоносните съдове.  Липса или нисък брой на кръвоносни съдове  с ниско изразен 

туртоозитет са характерни за функциониращите възглавнички и обратно, при 

нефункциониращите ФВ се наблюдава изразена васкуларизация и туртоозитет. 

   В своята извадка Morita и сътр. откриват разлика в степента на васкуларизация спрямо 

вида на конюнктивалното ламбо при функциониращите ФВ, като отчитат по- висока 

степен на васкуларизация при възглавничките с лимбус базирано конюнктивално ламбо 

( 19). 

   В нашата извадка отчетохме и значима зависимост между следоперативният период и 

броя на кръвоносните съдове (p= 0.043). 

Наблюдавахме две основни тенденции: в най- късия следоперативен период ( =1 

година) липсва стадий 3, докато в най- дългия следоперативен период (над 3 години) се 

установи най- нисък процент на стадии 1 (13%) и най- висок процент  на стадий 2 

(80%).  

   Статистически значима връзка открхме и при туртоозитета на кръвоносните съдове и 

следоперативния период (p=0.021). В най – късия следоперативен период се 

установихме най-висок процент на прави кръвоносни съдове (66%) и липса на 

възглавнички със силно нагънати кръвоносни съдове. В периода 1-3 години , 

преобладаваха възглавнички с леко нагънати кръвоносни съдове (50%), докато в най- 

дилгия следоперативен период (над 3 години) доминираха възглавнички със средно и 

силно нагънати кръвонисни съдове, съответно 23.30% и 36.70%. 
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   При анализа на резултатите от проследяването на връзката между вида на импанта и 

броя на кръвоносните съдове не се установи значима зависимост, но трябва да се 

отбележи, че при Ologen импланта установихме 100% наличие на стадий 2 (2-3 

кръвоносни съда). При групата с Express имплант отчетохме най- висок процент на 

стадий 1(36%), а при групата без имплант в най- висок процент се установи стадий 2 

(72%). 

За разлика от това отчетохме значима връзка между вида на импланта и туртоозитета на 

кръвоносните съдове (p= 0.026). При възглавничките без имплант се наблюдават всички 

стадии на туртоозитет. При Express имплантите преобладават възглавничките с леко 

нагънати кръвоносни съдове (64.3%), докато при Ologen имплантите преобладават 

възглавнички със средно нагънати кръвоносни съдове (51.1%) и не се наблюдават 

такива с прави кръвоносни съдове. Най – висок процент на силно нагънати кръвоносни 

съдове се установяват при липса на имплант (36%). 

   От направените анализи установихме статистическа значимост по отношение на 

функцията и морфологичната структура на филтрационната възглавничка. 

Възглавничките с фина колагенова мрежа и плътна колагенова мрежа, показват добра 

функция, а при нефункциониращите изразена колагенова мрежа и хиперрефлективна 

тъкан. 

   По отношение на васкуларизацията установихме, че функциониращите възглавнички 

в най – късия следоперативен период  имат ниска степен на васкуларизация и слабо 

изразен туртоозитет, докато при нефункциониращите възглавнички в късния 

следоперативен период има средно до силно изразена васкуларизация и туртоозитет. 

Вида на импланта оказва влияние върху туртоозитета на кръвоносните съдове на 

филтрационната възглавничка. При възглавничките с Express имплант има леко изразен 

туртоозитет, следвани от възглавничките с Ologen имплант. Най- висок процент на 

силно нагънати кръвоносни съдове се среща при възглавничките без имплант. 

   В нашата извадка ние анализираме отделните структурни елементи от морфологията 

на ФВ съпоставяйки ги не само спрямо функцията, но и със следоперативния период и 

наличието и вида на имплант, докато повечето автори съпоставят  резултатите от 

изследваните величини спрямо функцията на възглавничките. 

   Някой автори обособяват групи спрямо функцията на ФВ, като използват клиничните 

класификации  Moorfields Bleb Graiding System (Yilmaz и сътр.(23)) или Kroenfeld 

classification criteria (Zeng и сътр.(24)). 

В своята извадка Yilmaz и сътр. на базата на MBGS критерии определят функцията на 
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ФВ и анализират данните от морфологичната структура на двете групи ФВ, като 

отчитат сигнификантни разлики. При функциониращите възглавнички са налице 

значителен брой епителни микрокисти, ниска плътност на стромата и ниска степен на 

васкуларизация, докато в групата на нефункциониращите възглавнички се наблюдават 

значително по- малък брой епителни микрокисти, повишена плътност на стромата и по- 

високи степени на васкуларизация (23). В своята извадка извършват  анализ  и на 

предоперативния период на приложение на локалната хипотензивна терапия, като 

отчитат сигнификантна разлика. Периода на приложение на терапията е значително по- 

кратък при функциониращите възглавнички ( 4.5 ± 3.9 месеца) в сравнение с този при 

нефункциониращите (19 ± 17.3 месеца), като се предполага, че това се дължи на 

увреждащото действие на консервантите върху конюнктивата съдържащи се в  капките 

за очи (23). 

   Преоперативната медикаментозната терапия, като рисков фактор за неуспешна 

функция при трабекулектомия се докладва и от други автори (25). Консервантите 

съдържащи се в хипотензивните очни препарати и бета блокерите имат токсичен ефект, 

а простагландиновите аналози имат стимулиращ ефект върхиу Гоблетовите клетки 

(GCs)  в конюнктивата. При пациенти провеждали терапия с простагландинови аналози 

и медикаменти без консервант, поддържа по- голямо ниво на Гоблетови клетки. 

   Предоперативния статус на конюнктивата също е ращаващ за изхода от 

филтрационната хирургия (26). Продължителната употреба на медикаментозна терапия 

води до дълбоки промени в конюнктивата, най- често изразяващи се в епителна 

сквамозна  метаплазия, имуно-възпалителна клетъчна инфилтрация, активация на 

дендритни клетки (DCs), загуба на Гоблетови клетки (GCs) и повишена плътност на 

колаген в стромата.  Mastropasqua и сътр. (26) отчитат, че повишената плътност на 

дендритни клетки (DCs), ниските нива на Гоблетови клетки (GCs) и 

хиперрефлективната строма на конюнктивата предоперативно, са сигнификантно 

високи рискови фактори за слаба функция на филтрационните възглавнички и неуспех 

при филтрационната хирургия. 

    Във филтрационната глаукомна хирургия конфокалната микроскопия предоставя 

ценни данни  за  оценка на функцията на филтрационните възглавнички, чрез оценка на 

плътността на микрокистите и плътността на стромата (20,27). Докато конфокалната 

микроскопия позволява микроскопски анализ на тъканите на клетъчно ниво, 

предносегментната оптична кохерентна томография позволява макроскопски анализ 
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даващ възможност за класифициране на филтрационните възглавнички според 

морфологичната им структура. 

Данните от макроскопския изглед и микроскопската характеристика на ФВ са 

прогностични белези за  хирургичните резултати след трабекулектомия. Клиничната 

оценка относно филтрацията на ФВ в ежедневната практика включва добре познатите 

ни параметри: обем, височина и васкуларизация ( MBGS, IBAGS ), но във много от 

случаите няма корелация между изгледа на ФВ и стойностите на ВОН. 

    

В нашето изследване се извърши морфологичен анализ и оценка на филтрационните 

възглавнички посредством спектрална предно – сегментна оптична кохерентна 

томография (SD AS-OCT) RTVue -100 (Opto Vue, USA). 

   При разпределението на възглавничките спрямо функцията 42% (25) от 

възглавничките бяха категоризирани, като функциониращи и 58% (34) 

нефункциониращи. Установи се значимо по-високо средно ниво на ВОН при 

нефункциониращите ФВ (p< 0.001). 

При разпределението на възглавничките спрямо двата основни вида, установихме 8 

възглавнички (13.6%) от вида uniform и 51 (86.4%) от вида multiform. При определянето 

на подвидовете в групата на multiform възглавничките, най- голям дял заема подвид mix 

при 28 очи (55%), следвани от multiple internal layers при 14 очи (27%), subconjunctival 

separation при 5 очи (10%) и microcysts при 4 очи (8%). 

   От двата основни вида ФВ се установи значимо по- висока стоност на ВОН при типа 

uniform (21.45 ± 12.63 мм/Hg) в сравнени с multiform (15.51 ±6.64 мм/Hg) (p=0.046). В 

категорията multiform най- висока средна стойност се наблюдава при subconjuctival 

separation (21.44 ±7.32 мм/Hg), следван от microcysts (17.62 ±2.45 мм/Hg) и multiple 

internal layers (14.94 ±7.25 мм/Hg). Най – ниска стойност се отчита при вида mix (14.43 

±6.26 мм/Hg). 

   При анализа на връзката мажду успешна функция и вид на възглавничката 

установихме най – висок дял на функциониращи възглавнички от вида multiform при 24 

очи ( 42.9%) и само една възглавничка  от вида uniform. Въпреки голямата разлика 

30.4%, не беше установена статистически значима разлика (p = 0.067). Интересен а 

факта, че при подвидовете subconjunctival separation и microcysts не се установиха 

функциониращи възглавнички, докато при multiple internal layers и mix се установи 

висок процент на функциониращи възглавнички (57.15), като беше отчетена 

статистически значима разлика (p= 0.021). 
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   В литературата са бубликувани данните от няколко проучвания анализиращи 

възможностите на Time Domain  AS-OCT за  разграничаване на  морфологията на 

функциониращи и нефункциониращи филтрационни възглавнички (28, 29).   

Leung и сътр. (28) диференцират ФВ според техния общ изглед при биомикроскопия: 

дифузни или кистични ФВ – функциониращи, докато капсулираните или плоските ФВ- 

нефункциониращи. Морфологично функциониращите ФВ се представят с ниска до 

средна рефлективност на вътрешната стена с обширни кухини изпълнени с флуид, 

докато при нефункциониращите ФВ, липсват пространства изпълнени с флуид, което 

предполага липса на активна филтрация и задебелена, плътна стена. 

Pfenninger и сътр. (30) съобщават за сигнификантна корелация между рефлективността 

на кухините изпълнени с флуид и стойностите на ВОН, докато Tominaga и сътр. (31) 

откриват обратна корелация между плътността на стената на ФВ и стойностите на ВОН. 

От друга страна същите автори не намират сигнификантна корелация между височината 

и площта на кухината на ФВ с ВОН. 

   Подобни резултати публикуват и Ciangalini и сътр. (20), които не откриват 

сигнификантна разлика при изследването на биометричните параметри между групите 

на функциониращи и нефункциониращи ФВ, но отчитат сигнификантна разлика в 

рефлективността на стената на възглавничките.  Групата на функциониращите 

възглавнички се характеризира с хипоехогенна (нискорефлективна) структура най- 

вероятно показваща рехава тъкан и ниска тенденция на цикатризация, докато в групата 

на нефункциониращите ФВ се наблюдава хиперехогенна (хиперрефлективна) структура 

предполагаща плътна тъкан, признак за цикатризация. 

   Публикуваните данни са индикация, че морфологичните параметри от AS-OCT 

изобразяващи степента на рефлективност на стената на ФВ са по- показателни за 

функцията, от колкото биометричните параметри. В същото проучване се отчита и 

добра корелация между клиничната биомикроскопска класификация на ФВ и AS-OCT 

класификация на ФВ с преваленция при кистичните възглавнички, следвани от 

дифузните и плоските и най- слаба при капсулираните, поради високата плътност на 

стената им и затруднения оглед на вътрешните пространства (20) 

Въвеждането на Spectral Domain AS-OCT дава допълнителна, по- детайлна информация 

за морфологията на ФВ. 

   Kawana и сътр. (32) докладват, че микрокистите в стената на ФВ, дренажната система 
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и склералното ламбо се визуализират в повече от 90% от случаите. Функциониращите 

възглавнички се представят с обширни хипорефлективни зони, пространства изпълнени 

с флуид и множество микрокисти в стената на възглавничката. 

   При съпоставката на стойностите на ВОН и функцията на възглавничките спрямо 

наличието и вида на имплант, установихме значима връзка между вида на импланта и 

стойностите на ВОН. Като цяло, най- висока средна стойност на ВОН се установи при 

групата с Express имплант, а най- ниска при групата с Ologen имплант. 

   При разпределението на ФВ  според функцията според наличието и вида на импланта, 

установихме сходен процент на функциониращи възглавнички в трите групи, без 

значима разлика.  

   В нашата извадка на всички пациенти е приложен Mytomicin C интраоперативно, без 

значение наличието и вида на импланта, на което отдаваме сходното разпределение на 

функциониращите възглавнички. 

Cilino и сътр. (33) докладват сходни резултати при 5 годишно проследяване, 

сравнявайки филтрационни възглавнички с Ologen имплант и такива с приложение на 

Mytomicin C интраоперативно, като отчитат сходство в стойостите на ВОН и функцията 

на възглавничките и в двете групи. Авторите докладват, че не се отчитат качествени 

разлики в морфологичната характеристика на ФВ с AS-OCT между двете групи, което е 

индикация, че Ologen импланта не променя морфологичната структура на 

филтрационната възглавничка. По литературни данни не се отчита и синергичен ефект 

при комбинираното приложение на Mytomicin C и Ologen  имплант (33,34). Същите 

разултати са публикувани и от други автори (35,36) 

Johnson и сътр. (37) пудликуват данни от 12 месечно  ретроспективно проучване, където  

отчитат сходни функционални резултати на ФВ между трабекулектомия с Express 

имплант и MMC и трабекулектомия с Ologen имплант и MMC при пациенти с първична 

откритоъгълна глаукома (ПОЪГ). 

   В нашето проучване получихме сходни резултати с тези публикувани в литературата. 

При двата основни видове се установи сходно разпределение. Независимо от вида на 

импланта или липсата на имплант, преобладават възглавничките от тип multiform, които 

съставляват 83.3% при групата с Express импланти; 85.7% при групата с Ologen 

импланти; 88.2% при групата без импланти. 

   Подвидовете на възглавничките от тип multiform също показват сходно разпределение 

при двата вида импланти или без имплант, без значима разлика (p = 0.972). Трябва да се 
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отбележи, че при трите групи  преобладават възглавнички от тип mix: 44.4% при 

Express; 57.1% при Ologen; 47.1% при групата без имплант. 

   В противоречие на гореизброеното, Verbaak и сътр. (38) провеждат експериментално 

проучване с AS -OCT върху свински очи след трабекулектомия с имплантация на 

Express имплант визуализирайки позицията на импланта.  Хипотезата на авторите е , че 

филтрационните възглавнички с Express имплант показват някой морфологични 

разлики, тъй като потока на вътреочна течност през склералното ламбо е с различна 

големина и морфология, което може да доведе до различна модулация и форма на 

възглавничката. 

   Mastropasqua и сътр. (39) докладват, че филтрационните възглавнички след 

трабекулектомия с  Express имплант показват дифузна форма, еднородна стена и 

филтрация на ВОТ в задните части, вероятно в следствие на регулярния поток на  

филтрация субконюнктивално. Обратно, ФВ без имплант са по- често кистични с по- 

малка площ, вероятно в следствие на по- бурната филтрация субконюнктивално. 

Авторите съобщават и за разлика в морфологичната характеристика на ФВ в 

зависимост от позицията на Express импланта. При по- близка/предна позиция до лимба 

(0-1мм от лимба)  възглавничката е плоска , с по- малка площ и хиперрефлективна 

стена, и обратно, възглавнички с  по- далечна/задна позиция на имплата (1-2мм от 

лимба)са кистични с по- голяма площ, имат по- високо разположен път на филтрация и  

ниско рефлективна стена. Освен това, при 6 месечно проследяване отчитат 

статистически значима по- добра функция при възглавничките с по- задна позиция на 

импланта. 

   При анализа на връзката между  функцията на филтрационните възглавнички и 

следоперативния период, установихме, че най- висок процент на функциониращи 

възглавнички (78.6%) се наблюдава в най- ранния следоперативен период (≤ 1 година), 

като се отчита статистически значима разлика спрямо другите две групи ( p= 0.007, p= 

0.004). 

   От направените анализи  установихме, че предиктори за успешна функция на 

възглавничката  са вида на филтрационната възглавничка и следоперативния период. 

   Видовете възглавнички  mix и multiple internal layers се свързват с най- висок шанс за 

успешна функция (p= 0.004). 

   Най- висок процент (78.6%) на функциониращи възглавнички се установи в най- 

краткия следоперативен период ( ≤ 1 година)(p= 0.013). 
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   Наличието и вида на импланта не са показателни за морфологичната структура и 

функцията на възглавничките, като се установи сходно разпределениев групите, 

въпреки че средните  стойностите на ВОН в групата с Express имплант  е статистически 

по- високо в сравнение с групата на Ologen имплант (p= 0.020). 

   В предишно проучване Khamar и сътр. (40) публикуват данни, като отчитат 

статистически значима разлика  при функциониращите възглавнички в полза на вида  

multiform възглавнички, както и определят вида , като предиктор за успешна функция в 

следоперативен период от 1 до 6месеца, като най- голям дял се отчита при подвид  mix 

(multiple intarnal layer and microcysts)  филтрационни възглавнички. Филтрационни 

възглавнички от типа uniform имат висок шанс за неуспешна функция в по- дълъг 

следоперативен период (6 месеца). 

   Предимствата на AS – OCT дават  възможност да се изследва и оцени детайлно 

структурата  in vivo   на филтрационната възглвничка  за по- доброто разбиране и 

проследяване  на протичащите процеси в дълбочина свързани с клиничния успех или 

неуспех на филтрационната хирургия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

   Ефектът и дълготрайният успех при трабекулектомията със или без имплант , зависят 

от постоперативната еволюция на филтрационната възглавничка. Използваните 

класификации изградени на базата на данните от биомикроскопията не са достатъчно 

информативни относно структурата на възглавничката и определяне на нейната функция. 

    Ин виво конфокалната микроскопия е неинвазивен иновативен метод даващ 

изображения с висока резолюция на тъканите  на клетъчно ниво в реално време и 

позволяващ количествен, качествен и морфологичен анализ на жива тъкан. 

  Конфокалната микроскопия е сравнително нов и  бърз метод, позволяващ ни in vivo  

визуализация на структурите във филтрационната възглавничка на клетъчно ниво. 

Метода ни дава възможност да наблюдаваме и проследяваме директно хистологичните 

процеси и механизми на  цикатризацията във филтрационната възглавничка  корелиращи 

с филтрацията, осигурявайки ни възможност за евентуално специфично лечение за 

повишаване на успеха във вилтрационната хирургия при глаукома.  Също така дава  

възможности за надеждна прогноза и проследяване на функцията спрямо морфологичния 

изглед на възглавничките. 

   Предно сегментната оптична кохерентна томография (AS-OCT) е безконтактен метод 

даващ  изображения, чрез напречни срезове  на тъканите на преден очен сегмент с висока 

резолюция, като извършва количествен анализ на структурите и предоставя много добра 

възможност за визуализация, оценка и проследяване на постоперативните резултати при 

трабекулектомията. 

  Метода позволява детайлна оценка на структурата на стената и кухината на 

филтрационните възглавнички. Освен това дава информация и за важни биопараметри, 

като рефлективност и плътност на стената и вътрешната кухина, които могат да бъдат 

полезни при разграничаването на функциониращи и нефункциониращи филтрационни 

възглавнички, както и за ранното откриване на признаци водещи до неуспешна функция 

при проследяването им. 

   Резултатите от нашето изследване предполагат, че и двата метода Конфокална 

микроскопия и Предно-сегментна оптична кохерентна томография са способни да 
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покажат морфологични признаци във филтрационната възглавничка сочещи 

конюнктивална цикатризация и фиброза, представени от доказателства за висока 

рефлективност на стената на възглавничката  с AS-OCT и висока рефлективност и 

плътност на стромата свързани с анализ на епителни микрокисти с конфокална 

микроскопия. 

   Двата метода на изследване имат различен принцип при анализа на филтрационната 

възглавничка - микроскопски  (КФМ) и макроскопски (AS-OCT) и са несравними. 

Микроскопския подход ни осигурява повече информация относно функционалността на 

възглавничката, но пък макроскопския метод ализира и обхваща по- голям брой 

параметри. 

 

   На базата на образните изследвания показващи  структурата на възглавничката  in vivo 

могат да бъдат създадени нови, по – информативни  морфологични класификации, който 

ще позволят навременна  оценка и адекватно поведение при  пациентите след 

трабекулектомия. 
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ИЗВОДИ 

 

 
1. За по- доброто разбиране и проследяване на структурните процеси протичащи 

във филтрационната възглавничка с оглед нейната функция, е необходимо да се 

използват конфокалната микроскопия и предно- сегментната оптична 

кохерентна томография. 

 

2. Установена е значима връзка между функцията и микроструктурата на 

филтрационните възглавнички с конфокална микроскопия, като при 

функциониращите възглавнички преобладават възглавнички с два вид строма: 

фина колагенова мрежа и плътна колагенова мрежа и обратно, при 

нефункциониращите възглавнички, тези с хиперрефлективна тъкан. 

 

3. При функциониращите филтрационни възглавнички има слабо изразена 

васкуларизация (стадий 1) и липсва васкуларизация (стадий 3), като 

в най-късия следоперативен период (1 година)  липсват възглавнички с повече от три 

кръвоносни съда (стадий 3), докато в най- дългия (> 3 години) се установи най- нисък 

процент на възглавнички с един кръвоносен съд (стадий 1) и най- висок процент на тези 

с 2-3 кръвоносни съда (стадий 2) 

 

4. При възглавничките с добра функция, кратък следоперативен период и при 

такива с Express имплант се установяват най – високи проценти на прави и леко 

нагънати кръвоносни съдове, докато при възглавнички с лоща функция, късен 

следоперативен период ( >3 години) и липса на имплант доминира изразен 

туртоозитет (средно и силно нагънати кръвоносни съдове) 

 

5. Значима роля за прогнозиране на успешната функция  на възглавничките имат 

ледоперативния период и вида на възглавничките. 

 

6. Налице е значима връзка между функцията и морфологичния изглед  на 

филтрационните възглавнички с предно- сегментна оптична томография, като 

при функциониращите възглавнички се отчита значимо по- висок процент при 



65 
 

възглавнички от вида multiform и всички са от подвидовете multiple internal 

layers и  mix. 

7. Най- висок процент  ( 78.6%) на функциониращи възглавнички при анализа с 

предно- сегментна оптична кохерентна томография се наблюдава в най- краткия 

следоперативен период (до 1 година), след което намалява значително. 

 

8. Подвида mix филтрационни възглавнички показват най- трайна функция 

съставлявайки 82% от функциониращите възглавнички в най- дългия 

следоперативен период ( 3- 19 години). 

 

9. Вида на импланта не оказва влияние върху процента на функциониращи 

възглавнички (и при двата вида отчетохме сходни проценти (43%- 44%)), но 

оказва влияние при стойностите на вътреочното налягане- при възглавнички с 

Ologen импланта се установяват по- ниски средни стойности на ВОН в 

сравнение с тези с Express имплант. 
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ПРИНОСИ 

 

 

Приноси с познавателен характер 

  

1. Направен е подробен обзор на научната литература за приложението  на 

методите Конфокална микроскопия и Предно – сегментна оптична кохерентна 

томография при заболявания на преден очен сегмент 

 

Приноси с научно- приложен характер 

 

1. Направен е ретроспективен анализ на група пациенти с глаукома, на който е 

извършена трабекулектомия в УМБАЛ “Св. Георги” Пловдив 

2. Извършена е оценка  на филтрационни възглавнички след трабекулектомия с 

Конфокална микроскопия и  Предно – сегментна оптична кохерентна 

томография 

3. След проведените анализи се установиха величини със значимост по отношение 

на морфологичната характеристика на филтрационната възглавничката и нейната 

функция, вид на имплант и следоперативен период 

 

Приноси с практически характер 

 

1. За първи път е извършена оценка  на морфологичната характеристика на 

филтрационни възглавнички с Конфокална микроскопия и  Предно – сегментна 

оптична кохерентна томография в България 

2. Установени са предимствата и значимостта на методите Конфокална 

микроскопия и Предно – сегментна оптична кохерентна томография при 

оценката и проследяването на филтрационните възглавнички след 

трабекулектомия в клиничната практика 
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