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Използвани съкращания 

 
 

ПМД- Пелуцидна маргинална дегенерация 

AS-OCT- Anterior segment optical coherence tomography 

AUC- Area under the curve 

ROC- Receiver operating characteristic 

SRAX- Skewed steepest radial axis 

ISV- Index of Surface Variance-  

IVA- Index of Vertical Asymmetry  

KI– KeratoconusIndex 

CKI– CenterKeratoconus Index  

RMin– minimal radius 

IHA– Index of Height Asymmetry 

IHD– Index of Height Decentration 

ABR– Aberration 

CH- Corneal hysteresis 

CRF- Corneal resistance factor 

RGP- Rigid gas permeable 

ORA- Ocular Response Analyzer 

ОСТ- Оptical coherence tomography 

PMD- pellucid marginal degeneration 

  

https://www.allaboutvision.com/hard-contact-lenses/
https://www.allaboutvision.com/hard-contact-lenses/
https://www.allaboutvision.com/hard-contact-lenses/
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Кератоконусът  и маргиналната пелуциндна дегенерация 1 са билатерални, 

невъзпалителни заболявания на роговицата, които се храктеризират със стромално 

изтъняване и прогресираща протрузия, които водят до значително влошаване на 

качествата на оптичната система на окото вследствие на появата на неправилен 

астигматизъм. В последните години се достигна до значителен напредък в 

диагностиката на роговичните ектазии като се премина от диагноза, базирана 

предимно на биомикроскопско и офталмоскопската находка, към използването на 

високоспециализирани методики- корнеалната топография, томография, 

предносегментно ОСТ и изследване на роговичната бимеханика( ORA6–8, CORVIS ST9–

11) . Нарастването на броя роговични рефрактивни процедури и приемането на 

кератоконуса и маргиналната пелуцидна дегенерация като противопоказания, изисква 

ранна диагностика и адекватен терапевтичен подход на гореспоменатите заболявания. 
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Цел и задачи 

 

ЦЕЛ: 

Да се направи оценка и сравнителен анализ на топографските и пахиметричните 

промени при пациенти с роговична ектазия. 

 

Задачи: 

1. Да се оцени диагностичната стойност на генерираните топографски индекси и 

карти за отдиференцирането на ектатични от здрави роговици. 

2. Да се оцени диагностичната стойност на генериранита от предносегментното 

ОСТ пахиметрична карта 

3. Да се оцени прогресията на топометричните параметри при пациенти с 

роговична ектазия. 

4. Да се установи диагностичната стойност на предложините от автора индекси за 

отдиференцирането на ектатични от зрави роговици. 
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Глава III 

 

Пациенти и методи 

 

 

3.1 Пациенти: 

 

В настоящия дисертационен труд се извършват две проучвания. Първото има за цел да 

направи комплексна оценка на топографските и пахиметричните промени при 

пациенти с ектазия и да установи диагностичната стойност на генерираните от апратите 

индекси и предложените от автора такива в диференциацията на ектатични от здрави 

контроли.  

Включени са общо 166 очи на 86 пациента, които са разделени в две групи. Първата 

група включва пациенти с роговична ектазия и се състои от 80 очи на 43 пациента(40 

пациента с кератоконус и 3-ма с маргинална пелуцидна дегенерация 6 очи), от които 23 

мъже и 20 жени във възрастта от 19 до 66 години. Втората група се състои от 86 очи на 

43 здрави контроли, от които 23 мъже и 20 жени във възрастта от 19 до 66 години. 

Включващите критерии за първата група са наличието на роговична ектазия доказана с 

комбинацията от топография и предно сегментно ОСТ (роговичен астигматизъм, 

асиметрична топографска карта сочеща ектазия, секторно или дифузно изтъняване на 

роговицата). Пациентите използващи контактна корекция са инструктирани да не я 

изплозват минимум 3 дни преди предстоящия преглед. Изключващи критерии са 

наличието на роговични мътнини или хидропс, водещи до значими артефакти в 

придобитите от апаратите образи и извървършен крослинкинг. Изключващите 

критерии за контролната група са роговичен астигматизъм по-голям от 3 диоптира, 

миопия по-голяма от 5 диоптър, анамнеза за кератит или хирургична интервенция. 

Пациентите използващи контактна корекция са инструктирани да не я изплозват 

минимум 3 дни преди предстоящия преглед. 
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Второто проучване има за цел да направи оценка на погресията на топометричните 

параметри при пациенти с ектазия. Във второто проучване са включени 21 очи на 12 

пациента (10 мъже и 3 жени) във възрастта между 20 и 65 г (средна възраст при първи 

регистриран преглед 33,4г.) Включени са пациенти с доказана роговична ектазия 

проследена в поне две посещения при офталмолог. При наличието на повече от две 

посещения в изследването са включени първата и последната визита на пациента. 

Изключение правят пациентите, на които е ивършен крослинкинг. При последните се 

извърши сравнение между първата и визитата преди извършването на манипулацията. 

Интервалът между посещенията варира в границите от 11 до 38 месеца (средно 22 

месеца). В изследването не вземат участие пациенти със значителни роговични 

мътнини или хидропс, водещи до появата на значими артефакти. 

 

 

Методи: 

 

Всеки един от участниците в проучването е подложен на офталмологичен преглед 

включващ рутнинни и специални офталмологични методи: 

 

Анамнеза за очни и общи заболявания 

Определяне на зрителна острота и рефракция 

Тонометрия с безконтактен (air-puff) тонометър 

Биомикроския 

Индиректна офталмоскопия 

Топография- за целите на настоящото проучване беше използван роговичен топограф 

OCULUS Keratograph 5M. Топографското изследване протичаше по следния начин: 

• пациентите биваха поставени на апарата и инструктирани да насочят поглед към 

червената фикационна точка 

• използвана бе автоматичната функция на апарата за заснемане 

• всяко око бе занемано по три пъти 

• при лошо качество на слъзния филм в конюнктивалния сак биваха накапвани 

изкуствени сълзи и изледването биваше повтаряно. 
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В проучването са включени изследвания, при които липсват видими артефакти от 

наличието на роговични мътнини или хидропс. Като ектатични се характеризират 

всички пациенти, при които е налице асиметрия между горната и долната половина на 

роговицата по-голяма от  1,5 диоптъра и наличието на съответстваща топографска 

карта, роговичен астигматизъм по-голям от 1,5 диоптъра и Кmax>47,2 диоптъра. 

Под внимание са взети, освен топографските карти  и следните генерирани от апарата 

индекси: 

Rv- вертикална роговична кривина 

Rh- хоризонтална роговична кривина 

Rm- средна роговична кривина 

Кmax- 

X и Y кординат на Kmax при изготвяне на кординатна система с център роговичния      

връх 

ISV - Index of Surface Variance- представлява стандартното отклонение на 

аксиалните/сагиталните радиуси на изследваното око от средната стойност на 

аксиалния/сагинталния радиус. Стойностите му се завишават в следствие на всякакъв 

вид ирегулярност- роговичен цикатрикс, астигматизъм, деформация на роговицата в 

следствие на носене на контактни лещи, кератоконус и други. 

IVA- Index of Vertical Asymmetry- отразява средната стойност на всички разлики и се 

използава за оценка на симетрията на роговичните радиус спрямо хоризонталния 

меридиан. Разликата между радиусите в горния и в долния сегмент се изчислява като 

долният сегмент се ротира на 180 градуса. Стойностите на IVA са завишени при кос 

астигматизъм и при ектазии. 

KI- Keratoconus Index- изразява отношението между средните стойности на роговичните 

радиуси в горната половина отнесено към същите в долната половина на роговицата.  

Увеличен е при кератоконус. 

CKI- Center Keratoconus Index- подобно на KI индекса представлява отношението на 

средните стойности на роговичните кривини, измерени в центъра към тези в 

периферията. 
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RMin- отразява стойноста на стръмния роговичен радиус в изследваното око. 

Стойностите му са по-ниски при пациенти с ектазия. 

IHA- Index of Height Asymmetry - използвайки хоризонталния меридиан като отправна 

ос, се сравняват елевационните стойности на две огледални точки от горната и долната 

половина на роговицата. 

IHD- Index of Height Decentration- отразява децентрацията във вертикална посока. 

ABR - Aberration- при липса абнормални роговични аберации стойността му е 0, а при 

наличието им стойността му е по-голяма или равна на 1,00. 

Предносегменто ОСТ 

В настоящия дисертационен труд се използва ОСТ апарат RTVue-100. Характеристиките 

на апарата са посочени в таблица №1. 

   
Таблица №1 Характеристики на RTVue. 

100/Optovue SD-OCT.398  

 

Тип ОСТ  

 

 

 

Спектрален ОСТ апарат  

Скорост на скениране  26 000 А-scan/sec  

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

Резолюция  Аксиална – 5 μm; Латерална – 15 μm  

Дълбочина на скениране  

(A-scan)  

2 mm за макула  

2,3 mm за диска на зрителния нерв  

Дължина на скениращите линии  От 2 mm до 12 mm  

Източник на светлина  

(скениращ сигнал)  

Суперлуминисцентен диоден източник с 

дължина на вълната λ = 840 ± 10 nm  

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

пиксела 1/3 CCD формат; осветяване в 

близост до инфрачервения спектър: 735 nm 

LED  

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

Работна дистанция  22 mm  
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Моторизирано фокусиране  От – 15D до + 20D  

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

хоризонталата), ± 18° (по хоризонталата); 

Външна (червена лампичка)  

 

Използван е предносегментия САМ модул и пахиметричния протокол (фигура №1) за 

изследване на роговичната дебелина. Всеки пациент е инструктиран да гледа в синята 

фиксационна точка и след това за всяко око са генерирани минимум 3 изследвания, а в 

последствие се избира един скен със задоволително качество на образа.  

Фигура №1 Пахиметричен предно-сегментен ОСТ скен при пациент с 

роговичнаектазия. 
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Докладът за роговичната дебелина обхваща зона с диамтър 6мм и носи информация за 

следните сегменти: 

CCT- централната роговична дебелина 

Superrior (inner)- роговичната дебелина във вътрешния горен сегмент 

Superior Nasal (inner)- роговичната дебелина във вътрешния горно-назален сегмент 

Nasal (inner)- роговичната дебелина във вътрешния назален сегмент 

Inferior Nasal (inner)- роговичната дебелина във вътрешния долно-назален сегмент 

Inferior (inner)- роговичната дебелина във вътрешния долен сегмент 

Inferior temporal (inner)- роговична дебелината във вътрешния долно-темпорален 

сегмент 

Temporal (inner)- роговична дебелината във вътрешния темпоралния сегмент 

Superior Temporal (inner)- роговичната дебелина във вътрешен горно-темпорален 

сегмент 

Superrior (outer)- роговичната дебелина във външния горнен сегмент 

Superior Nasal (outer)- роговичната дебелина във външния горно-назален сегмент  

Nasal (outer)- роговичната дебелина във външния горно-назален сегмент 

Inferior Nasal (outer)- роговичната дебелина във външния долно-назален сегмент 

Inferior (outer)- роговичната дебелина във външния долен сегмент 

Inferior temporal (outer)- роговичната дебелина във външния долно-темпорален 

сегмент 

Temporal (outer)- роговичната дебелина във външния темпоралния сегмент 

Superior Temporal (outer)- роговичната дебелина във външния горно-темпорален 

сегмент 

 

Под внимание са взети и следните генерирани от апарата параметри: 

Min - най-ниската стойност на роговичната дебелина в скенираната зона с диамтър 

6мм. 

Min-Max- разликата между най-ниската и най-високата стойност на роговичната 

дебелина 

Min-Median- разликата между най-ниската и средната стойност на роговичната 

дебелина 
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SN-IT- разликата между роговичната дебелина в горно назалния и долно темпоралния 

сектор (в зоната между 2 и 5мм)  

S-I- разликата между роговичната дебелина в горния и долния сектор (в зоната между 2 

и 5мм)  

“X” и “Y” кординати на най-ниската стойност на роговичната дебелина по ординатната 

система (с център върха на роговицата). За да има възпроизведимост между двете очи 

за отрицателна стойност по X ордината се приема всяка точка разположена назално от 

центъра, а положителна всяка точка разположена темпорално. Това води до 

трансформация на всички за „Х” кординати в десните очи на пациентите в основната 

група (пациенти с ектазия) и контролната група. С положителна стойност по “Y” 

ордината се отбелязват точките разположени нагоре от „Х” оста, а с отрицателна тези 

надолу. 

 

Освен горепосочения доклад за роговичната дебелина, софтуерът на апарата 

предоставя възможност за анализ на 8 профилни снимки на роговицата. На базата на 2 

от тези снимки (една на хоризонталната ос и една на вертикалната ос) и измервателия 

софтуер на апарата предлагаме въвеждането на следните индекси: 

 

1. Заден роговичен радиус - за калкулацията на гореспоменатия индекс се приема, 

че задната роговична повърхност е част от окръжност. В сегмента, с помоща на 

измервателия софтуер на апарата, се свързват двата края на задната роговична 

повърхност с линия, която се определя като хорда (L) в окръжност. След това се 

спуска височина (Н) към центъра на хордата (фигура №2). Използвайки 

формулата (4Н2+L2)/8H се пресмятат два радиуса- хоризонтален и вертикален. 
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Фигура №2. Височина (H) и хорда (L) в пахиметриченскен. 

 

 

2. Площ на роговичния срез - в снимката на роговичния профил, апаратът 

автоматично очертава предната и задната граница на роговицата с две 

дъговидни лиинии, а краищата се ограничават от границите на слайда. Тези 

очертания са използвани като изходни точки и  с измервателния софтуер на 

апарата се изчислява площта на роговичния срез в дадения сегмент (фигура 

№3). Резултати за площта на роговичния срез са в мм2. Извършени са 

измервания в един хоризонтален срез и един вертикален срез при двете групи 

пациенти (здрави контроли и пациенти с ектазия). 

Фигура №3 Роговичната площ в предно-сегментен ОСТ срез. 
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3. Частична преднокамерна площ- в профилна снимка на роговицата от предно 

сегментно ОСТ се измерва площта, която се загражда между задната роговична 

повърхност и линията, която свързва двата ѝ края (фигура №4). Площта се 

измерва в мм2за двете групи пациенти и в два среза един хоризонтален и един 

вертикален. 

 

Фигура №4 Частично преднокамерна площ. 

 

3  

 

 

4. CpCкоефициент- измерва се отношението на площта на роговичния срез към 

тази на частичната предно-камерна площ. Измерването се извършва за два 

среза - един вертикален и един хоризонтален. 
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Статистически методи 

 

Обработката на данните се извършва със статистическия пакет на SPSS версия 15. 

Избрано е ниво на значимост α=0,05 , тоест нулевата хипотеза се отхърля при стойност 

на P (P-value) по-малка от α. 

 

Използвани са следните статистически анализи: 

➢ Дескриптивна статистика: 

- средна аритметична, медиана – мерки за оценка на централната тенденция; 

- стандартно отклонение – мярка за оценка на разсейването; 

- тест на Шапиро-Уилк за оценка на разпределението 

 

➢ Т-тест при две незвисими групи (Independent-Samples T-test)- прилага се 

за променливи с нормално разпределение 

➢ T-тест при две свързани групи (Paired-Samples T-test)- прилага се при 

сравнението на две свързани групи  

➢ Тест на Ман-Уитни (Mann–Whitney U test)- се използва за променливи с 

неправилно разпределение 

➢  ROC (Receiver Operating Characteristic Analysis) анализ -  прилага се за 

оценка на прогностичните и диагностичните възможности на изследваните 

показатели. Възможно е да се определи прагова стойност на изследвания 

индекс, която с най-голяма точност да класифицира случаите като здрави 

или болни. ROC-кривите представляват графична презентация на 

способността на изледвания показател да разграничи две състояния. Площ 

под кривата от 1,0 осигурява пълна диференциация между здрави и болни, 

докато такава от 0,5 говори за липса на диагностична стойност на 

показателя.  При всяка cut-off стойност на показателя е налице 

комбинация от специфичност  и сензитивност. На абсцисата на 

координатната  система е разположена 1 – специфичността (отразява 

фалшиво положителните резултати), а на ординатата чувствителността 

(истински положителните резултати).  
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Чувствителността характеризира способността на метода при наличие на 

заболяване да определя правилно болните индивиди като болни. 

 

Чувствителност =  
Истинскиположителни

Истинскиположителни + Фалшивоотрицателни
 

 

Специфичността характеризира способността на метода при отсъствие на                  

заболяване да определя правилно здравите индивиди, като здрави. 

  

Специфичност =  
Истинскиотрицателни

Истинскиотрицателни + Фалшивоположителни
 

Показателите с добра диагностична стойност имат висока чувствителност и 

специфичност и графично се разполагат в горния ляв ъгъл на графиката. 
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Глава IV 

Резултати и обсъждане 

 

Резултати и обсъждане по Задача 1 
 
 
 

Изследвани са 43-ма пациенти в двете групи, 23-ма мъже и 20 жени. В контролната 

група се анализират показателите от всички 86 очи, докато в основната група са 

включени 80 очи (6 очи са изключени- 4 не покриват критериите за ектазия, 2 не 

притежават необходимото качество на топографския образ) . В групата с ектазия 40 от 

пациентите бяха с кератоконус и 3-ма с маргинална пелуцидна дегенерация. Средната 

възраст  в контролната група е 34,4 години, а в групата с ектзия 34,6г. Възрастовото 

разпределение е представено в таблица №2. 

 

 

   Таблица№2 Възрастово разпределение на пациентите, взели участие в   

проучването. 

 Средна 
възраст 

Стандартно 
отклонение 

Медиана Минимална 
стойност 

Максимална 
стойност 

Брой 
очи 

Контролна 
група 

34,4 11,4 32 19 66 86 

Ектатична 
група 

34,6 11,6 32 19 66 80 
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Разпределението на пациентите по групи в зависимост от стадия на заболяването е 

представено във фигура № 5. Мнозинството от изследваните очи са в напреднал 

стадий на заболяването (31 очи в 3-ти стадий, 13 очи във 2-ри към 3-ти стадий и 6 очи в 

3-ти към 4ти).  Очите във 2-ри стадий са 17, а тези между 1-ви и 2-ри стадий – 5. В най-

ранната фаза на заболяването (1-ви стадий) са само 8 очи. 

 

Фигура №5 Разпределение според стадия. 
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Оценката на тангенциалните топографски карти в групата с ектатични роговици е 

представено в фигура № 6.  Най-често срещаната топографска карта (28 очи) е тази със 

асиметрия и най-стръмна част на роговицата в долната и половина. На втори място е 

топографската карта с наличието на овален участък с различна степен на децентрация 

(19 очи). Карта тип „асиметрична папионка” е на трето място с 13 очи. Очите, при които 

е налице топографска карта тип „щипки на рак” и тези, при които е налице ирегулярна 

топографска карта, са по 8. Най-малък е броят на топографската карта с централно 

разположен кръгъл участък с данни за ектазия.  

 

Фигура №6 Вид на топографската карта.

 

 

При пациентите в контролната група най-често срещаната топографска карта е тип 

„симетрична папионка”  при 82 очи и 4 случая при които няма набелязана характерна 

топографска карта. 

 

0

5

10

15

20

25

30

Стръмен участък 
долу

Щипки на рак Кръгла Овална Ирегулярна Асиметрична 
папионка

Пациенти с ектазия



20 
 

Следващата част на проучването включва статистическа обработка на данните и 

сравнението им между двете групи пациенти. Изследвани са следните показатели: Rh, 

Rv, Rmax, Kmax, X и Y кординати на Kmax, ISV, IVA, KI, CKI, Rmin, IHA, IHD и ABR. 

Оценката за нормалостта на разпределение на данните е извършена с тест на Шапиро-

Уилк (таблица №3). Използван е коефициент на доверителност от 95% и при стойности 

на  p<0,001 се отхвърля нулевата хипотеза, тоест налице е неправилно разпределение. 

Таблица №3. Резултати от тест на  Шапиро-Уилк 

 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Rh .946 166 .000 

Rv .954 166 .000 

Rm .966 166 .000 

Kmax .896 166 .000 

ISV .863 166 .000 

IVA .833 166 .000 

KI .847 166 .000 

CKI .794 166 .000 

Rmin .923 166 .000 

IHA .807 166 .000 

IHD .828 166 .000 

ABR .834 166 .000 

 

 

 

 

На базата на тези резултати се използва непараметричен тест наМан-Уитни (Mann–

Whitney U test) за да се установи дали е налице статистически значима разлика между 

показателите в двете групи.  

Резултатите убедително отхвърлят нулевата хипотезаза всички изследвани величини 

при стойности на p<0,001и коефициент на доверителност 95%. Резултатите са 

представени в таблица №4. 
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Таблица№ 4 Средни стойности, стандартно отклонение и резултатиMann–Whitney U 

test. 

 

Контролна група Пациенти с ектазия n=80 
 

n=86 
Индекс Mean Std. 

Deviatio
n 

 
Mean Std. 

Deviatio
n 

Z P 

Rh 7,88 0,3   7,16 0,53 -8,82 <0,001 

Rv 7,72 0,3 
 

6,95 0,62 -9,38 <0,001 

Rm 7,79 0,3   7,04 0,46 -9,53 <0,001 

Kmax 44,41 1,72 
 

56,69 5,88 -10,99 <0,001 

ISV 19,16 6,83   83,75 31,64 -10,48 <0,001 

IVA 0,13 0,06 
 

0,86 0,39 -10,96 <0,001 

KI 1,02 0,02   1,22 0,11 -10,83 <0,001 

CKI 1,01 0 
 

1,06 0,04 -9,82 <0,001 

Rmin 7,57 0,56   6,02 0,61 -10,79 <0,001 

IHA 6,75 4,31 
 

74,07 40,54 -10,95 <0,001 

IHD 0,01 0,01   0,07 0,04 -10,99 <0,001 

ABR 0,16 0,45 
 

2,4 0,73 -11,5 <0,001 

 

 

 

 

 

За да се установи диагностичната тежест на топометричните индекси се изготвят ROC-

криви. Очаквано всички топометрични параметри и роговичните кривини притежават 

отлична площ под кривата като тя е по-голяма от 0.90 при всички с изключение на 

хоризонталния роговичен радиус - 0.897. 

Кmax (фигура №7) е индексът с най-висока площ под кривата 0.994 с чувствителност и 

специфичност от 0.963 и 0.988 при стойност 48.05.  
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Фигура №7 Площ под кривата на Кмах. 

 

 

 

От топометричните индекси IVA (фигура №8) е този с най-голяма площ под кривата от  

0.993 с чувствителност и специфичност от 0.975 и 0.988 при стойност от 0.3050 

(графика№4). Следващата позиция се поделя от IHA и ABR с AUC от 0.992, като първият 

индекс има чувствителност и специфичност съответно 0.975 и 0.965, а вторият 0.975 и 

0.953. 

 

 

Фигура №8 Площ под кривата на ISV, IVA, CKI. 
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IHD (фигура №9) и ISV имат сходна площ под кривата от съответно 0.985 и 0.983, като 

първият индекс има по-добри комбинация от чувствителност и специфичност от 

втория- 0.975/0.985 при стойност от .015 срещу 0.963/0.965 при стойност 37.5. 

KI и CKIпритежавата площ под кривата от съответно 0.986 и 0.927 и комбинация от 

чувствителност/специфичност съответно 0.963/0.988 и 0.863/1.0. 

 

Фигура №9 Площ под кривата на IHA, IHD,ABR. 

 

 

 

 

R min е един от най-добре представящите се от роговичните радиуси измервани от 

апарата:  AUC 0.950 ,чувствителности специфичностсъответно0.975 и 0.975 при „cut-off” 

стойност от 7.165 мм. Останалите роговични (фигура№10) радиуси се представят 

значително по-слабо: Rm има площ под кривата 0.929 и комбинация 

чувствителност/специфичност 0.888/0.802, Rv 0.922 и чувствителност/специфичност 

0.850/0.802. Както вече споменахме Rh е индексът с най-малка площ под кривата и 

ниска чувствителност и специфичност- 0.800 и 0.837.  
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Фигура №10 Площ под кривата на роговичните радиуси. 

 

 

 

Резултатите от ROC анализа са систематизирани в таблица№  5. 

Таблица №5 Площ под кривата, сенситивност, специфичност и “cut-off” стойности за 

изледванитетопометрични показатели. 

Index Area Cut-off Sensitivity Specificity 

Rh .897 7.555 .800 .837 

Rv .922 7.395 .850 .849 

CKI .927 1.0150 .863 1.0 

Rm .929 7.165 .888 .802 

ISV .983 37.5 .963 .965 

IHD .985 0.015 .975 .988 

Rmin .985 7.1650 .975 .975 

KI .986 1.0650 .963 .988 

IHA .992 15.8100 .975 .965 

ABR .992 1.13150 .975 .953 

Kmax .994 48.050 .963 .988 
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Обсъждане 

 

Настоящия дисертационен труд утвърждава  диагностичната тежест на топометричните 

показатели в диференциацията на нормлни от ектатични роговици. Площта под 

кривата за повечето от изследваните показатели е съпоставима с докладваните в 

литературата резултати.В таблица № 6 са представени резултатите от няколко 

проучвания по темата. 

 

Таблица №6 Резултати от преходни трудове. 

Колектив IVA IHA IHD ISV Kmax Rmin KI CKI 

Настоящ труд 0.993 0.992 0.985 0.983 0.994 0.985 0.986 0.927 

Correia157 0.958 0.890 0.974 0.977 0.972 / / / 

Salomao117 0.978 0.911 0.983 0.992 / / 0.982 0.843 

Huseyn73 0.990 0.867 0.996 0.949 0.883 0.884 0.996 0.763 
Uçakhan224 0.903 0.852 0.886 0.924 / 0.943 0.907 0.877 

 

 

От топометричните индекси ISV е най-често съобщаван като водач по преставяне със 

стойностите под кривата, вариращи от 0.992 (Salomao117) до 0.924(Uçakhan224).  В 

настоящото изследване, обаче, гореспоменатият индекс се представя по-лошо от почти 

всички индекси с изключение на CKI. 

IHD и IVA също показват висока диагностична тежест като докладваните площи под 

кривата за двата индекса варират в границите от 0.996 до 0.886 за първия и от 0.990 до 

0.903 за втория. Установената площ под кривата на IVA е една от най-високите 

докладвани като при условията на настоящия труд и са установени стойности от 0.993. 

Най-значително разминаване се наблюдава при индекса IHA, който в настощия труд 

има площ под кривата от 0.992, но докладваните резултати в литературата са 

значително по-ниски: от 0.911 до 0.852. 

Що се отнася до двата кератоконусни индекса KI и CKI, то KI е този, при който 

стойностите на площта под кривата варират в по-тесни граници от 0.996 до 0.907. За 

срвнение при централния кератоконусен идекс (CKI) резултатите варират в широки 
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граници 0,887 до 0.763 като тези резултати са по-скоро незадоволителни в сравнение с 

представянето на другите топометрични индекси.  

Kmax и Rmin са с отлична площ под кривата в настоящето изследване, но не всички 

колективи са изследвали и докладвали двата индекса.  Correia157 и колектив съобщават 

за площ под кривата за Kmax от 0.972, като резултата контрастира с този на Huseynli73 и 

колектив, който е 0.883. 

Що се отнася за Rmin, Huseynli73 и съавтори докладат за площ от кривата от 0.884, като 

този резултат значително се различава от този на колектива Uçakhan224 и колектив със 

стойност от 0.943. 

Трябва да се спомене, че от цитираните колективи само един (Correia157 и съавтори) е 

представил  информация за стадия на заболяването на изследваните пациенти 

използвайки TKC класификацията на апарата, а два колектива са съобщили стойностите 

на Kmax. Всичко това затуднява интерпретирането  достигнатите в хода на 

дисертационния труд в контекста на  стадия на заболявнето. 
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Резултати и обсъждане по Задача 2 
 

 
Изследвани са 43-ма пациенти в двете групи, 23-ма мъже и 20 жени. В контролната 

група са анализирани показателите за 80 очи, докато в основната група са включени 80 

очи (6 очи са изключени - 4 не покриват критериите за ектазия, 2 не притежават 

необходимо качество на топографския образ) . Средната възраст  в контролната група е 

34,4 години, а в групата с ектзия 34,6г. Възрастовото разпределение е представено в 

таблица №7. 

 

Таблица№7 Възрастово разпределение. 

 Средна възраст Стандартно 

отклонение 

Медиана Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Контролна група 34,4 11,427 32 19 66 

Ектатична група 34,56 11,591 32 19 66 

 

Анализирани са показателите на пахиметричната карта като под внимание са взети 

показанията за 17 сектора, а анализираната зона е с диаметър 6мм. Освен секторната 

дебелина под внимание са взети и следните показатели: 

Тpach- най-ниската стойност на роговичната дебелина в скенираната зона  

Min-Max- разликата между най-ниската и най-високата стойност на роговичната 

дебелина 

Min-Median- разликата между най-ниската и средната стойност на роговичната 

дебелина 

SN-IT- разликата между роговичната дебелина в горно назалния и долно темпоралния 

сектор (в зоната между 2 и 5мм)  

S-I- разликата между роговичната дебелина в горния и долния сектор (в зоната между 2 

и 5мм)  

“X” и “Y” кординат на най-ниската стойност на роговичната дебелина по ординатната 

система (с център върха на роговицата). 
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Средните стойности на показателите са представени в таблица № 8 . 

 

 

Таблица №8 Средните стойности на изследваните пахиметрични показатели. 

  Група с ектазия n=80 Контролна група n=80   

Показател Mean St. dev Min Max Mean St. dev Min Max p 

CCT 447.88 41.61 348 555 533.33 32.568 484 636 <0,001 

SUP 499.38 42.907 364 589 553.41 30.690 498 655 <0,001 

SUP NAS 497.30 45.276 382 609 556.99 32.203 502 673 <0,001 

NAS 489.48 44.32 380 609 557.92 33.912 505 674 <0,001 

INF NAS 472.06 47.665 382 610 551.57 34.238 501 677 <0,001 

INF 456.68 47.974 368 602 544.80 33.425 495 652 <0,001 

INF TEMP 441.26 46.345 335 574 537.82 33.071 484 637 <0,001 

TEMP 452.61 44.545 353 575 537.09 31.990 484 635 <0,001 

SUP TEMP 480.63 42.786 357 574 546.89 31.719 496 650 <0,001 

A SUP 518.60 44.167 371 635 563.60 31.244 513 644 <0,001 

A SNAS 518.09 45.416 410 657 569.32 32.791 503 687 <0,001 

A NAS 508.85 67.448 388 641 575.01 34.779 510 702 <0,001 

A INAS 480.86 47.340 391 641 563.38 34.092 509 701 <0,001 

A INF 467.15 48.180 370 646 555.67 32.051 508 664 <0,001 

A ITEMP 454.36 48.668 348 617 548.89 33.312 489 652 <0,001 

A TEMP 467.30 45.340 355 586 549.84 33.106 500 681 <0,001 

A ST 494.53 47.070 305 615 561.80 31.754 504 666 <0,001 

T PACHY 414.30 47.526 301 539 525.09 31.847 478 627 <0,001 

MIN-MED -57.20 29.202 -200 -18 -20.06 5.511 -46 -9 <0,001 

MIN-MAX -117.56 39.159 -250 -41 -50.00 12.274 -102 -29 <0,001 

SN-IT 58.33 35,71 -25 165 18.98 9,25 -5 44 <0,001 

S-I 44.08 34,87 -55 130 8,91 12,42 -25 44 <0,001 

X 0,48 0,74 -2,2 2,36 0,47 0,37 -0,3 1,62 0,125 

Y -0,42 0,95 -2,37 2,24 -0,1 0,69 -2,07 2,37 <0,001 
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Извършен е  анализ на разпределението на данните. Част от показателите ( тези с 

правилно разпределение) са сравнени с Т-тест при две незвисими групи (Independent-

Samples T-test). Това са централна роговична дебелина, горно-назална роговична 

дебелина, долно-назална роговична дебелина, темпорална роговична деблина, горно-

темпорална роговична деблина, външна горно-назална роговична деблина, външна 

назална роговична деблина, външна долно-назална роговична деблина, външна 

долно-темпорална роговична деблина и външна темпорална роговична деблина. При 

интервал на доверителност от 95% нулевата хипотеза е отхвърлена за всички 

изследвани индекси при стойности на p<0.001, тоест налице е статистически значима 

разлика в роговичната секторна дебелина във всички изследвани сектори между двете 

групи пациенти. Резултатите са представени графично в таблица № 9. 

 

Таблица №9 Средни стойности и резултати от независим Т-тест 

Index Mean St. dev Mean St. dev F p 

CCT 447,88 41,60 533,33 32,57 4,87 <0.001 

SUP NAS 497,30 45,28 556,99 32,20 7,73 <0.001 

INF NAS 472,06 47,67 551,57 34,24 6,60 <0.001 

TEMP 452,61 44,55 537,09 31,99 5,53 <0.001 

SUP TEMP 480,63 42,79 546,89 31,72 5,00 <0.001 

O SUP 518,60 44,17 563,60 31,24 5,00 <0.001 

O SNAS 518,09 45,42 569,32 32,79 4,67 <0.001 

O NAS 508,85 67,45 575,10 34,78 4,97 <0.001 

O INAS 480,86 47,34 563,80 34,09 4,83 <0.001 

O ITEMP 454,36 48,67 548,89 33,31 7,35 <0.001 

O TEMP 467,30 45,34 549,84 33,11 7,38 <0.001 

SN-IT 58,33 35,71 18,98 9,25 73,57 <0.001 

S-I 44,08 34,87 18,98 12,42 42,41 <0.001 

O NAS 480,86 47,34 563,38 34,09 4,83 <0.001 
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За останалите параметри, при които е установено неправилно разпределение, е 

използван тест на Ман-Уитни (Mann–Whitney U test) за да се определи дали е налице 

статистически значима разлика между двете групи пациенти. На гореспоменатия 

непараметричен анализ са подложени следните показатели: горна роговична 

дебелина, назална роговична дебелина, долна роговична дебелина, долно-

темпоралната роговична дебелина, горно-външната роговична дебелина, горно-

назалната роговична дебелина, външната горно-темпорална роговична дебелина, най-

тънката пахиметрична стойност, мин-макс индексът, мин-мед индексът, X и Y 

кординатите. Нулевата хипотеза е орхвърлена за всички изброени показатели с 

изключение Х координата (p=0,125, тоест не е налице статистически значима разлика) 

при интервал на доверителност от 95% и стойности на p<0.001 за всички изследвани 

параметри (таблица №10).  

 

Таблица №10 Средни стойности Резултати от Mann-Whitney U тест. 

  Ectatic group n=80 Control group n=80  p 

Показател Mean St. dev Mean St. dev Z   

SUP 499,38 42,91 553,41 30,69 -7,68 <0,001 

NAS 489,48 44,32 557,92 33,91 -7,97 <0,001 

INF 456,68 47,97 544,80 33,43 -9,36 <0,001 

INF TEMP 441,26 46,35 537,82 33,07 -9,30 <0,001 

O SUP 518,60 44,17 563,60 31,24 -6,38 <0,001 

O ST 494,53 47,07 561,80 31,75 -8,82 <0,001 

T PACHY 414,30 47,53 525,09 31,85 -10,38 <0,001 

MIN-MED -57,20 29,20 -20,06 5,51 -10,35 <0,001 

MIN-MAX -117,56 39,16 -50,00 12,27 -10,28 <0,001 
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За да се установи диагностичната тежест на показателите на предно-сегментното ОСТ са 

изготвени ROC криви. 

Min-max и Min-med показателите се представят  значително по-добре от показателите 

на асиметрия SN-IT и S-I. Площта под кривата на първите два показателя е една от най-

високите за изследването, докато тази на вторите два - една от най-ниските. 

 Мin-Мed индексът имаше площ под кривата от 0.973 при чувствителност и 

специфичност от 0.938 и 0.962 при „cut-off” стойност от -30.00, докато Min-Max индексът 

беше с AUC= 0.971 и чувствителност и специфичност съответно 0.938 и 0.937 при 

стойност от -68.00(фигура №11). 

Фигура № 11 Площ под кривата за Min-Med и Min-Max. 

 

За сравнение площите под кривата за показателите на асиметрия SN-IT и S-I са 

значително по-ниски (фигура №12): за SN-IT се установи площ под кривата от 0.861 при 

чувствителност и специфичност съответно 0.838 и 0.800 при стойност 24.50, а за S-I 

площта под кривата беше 0.845 при чувствителност и специфичност от съответно 0.825 

и 0.800 при стойност от 16.50. 
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Фигура №12 Площ под кривата за SN-IT и S-I. 

 

 

 

 

Централната роговична дебелина (ССТ) е следващият по площ под кривата индекс: 

0.950 при чувствителност и специфичност от съответно 0.913 и 0.900, а „cut-off” 

стойността е 494.5 микрона (фигура №13). 

 

Секторната роговична дебелина във външната долно-темпорална част (A IT) и в 

долната темпорална част (INF T) имат сходни площи под кривата съответно 0.956 и 

0.955, но вторият индекс има по-високи чувствителност и специфичност от съответно 

0.900 и 0.900 срещу 0.900 и 0.886.  Установените  „cut-off” стойности са: A IT=510.5 и за 

INF T= 499.5. 

Най-тънката стойност на роговичната дебелина е параметъра с най-висока площ под 

кривата- 0.976 и чувствителност и специфичност съответно 0.925 и 0.911 при „cut-off” 

стойност от 484.5 микрона (фигура №14. 

 

Площ под кривата показатели са роговичната дебелина във външния долен сектор(A 

INF) и в темподалния сектор(TEMP) със съответно 0.950 и 0.945. Те обаче отстъпват по 

чувствителност и специфичност на споменатите до сега индекси. 
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A INF при стойност от 518.5 има комбинация от чувствителност и специфичност 0.888 и 

0.886. За  TEMP при „cut-off” стойност от 507.5  стойностите на чувствителността и 

специфичността са съответно 0.888 и 0.800. 

 

Фигура №13 Площ под кривата за CCT, SUP, SUP N, N, INF N, INF T, TEMP, SUP TEMP 

 

 

 

 

 

От останалите показатели на секторната роговичната дебелина споменаване заслужава 

само тази във външно темпоралния(А ТЕМР). Площта под кривата за гореспоменатата 

зона е 0.939,а има чувствителност и специфичност от 0.900 и 0.886 при стойност от 

510.5 микрона. 

При неспоменатите до сега зони площта под кривата варира от 0.928 за долно-

назалния сектор до 0.814 за външния горен, а стойностите на чувствителността и 

специфичността са далече от оптималните. 
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Фигура №14 Площ под кривата за TPACH, A SUP, A SN, A IN, A INF, A IT, A TEMP, A ST 

 

 

 

 

 

Резултатите за всички изследвани показатели са систематизирани в таблица №11 . 
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Таблица №11 Площ под кривата за пахиметричните показатели 

Variable Area Cut off Sensitivity Specificity 

          

TPACH 0.976 484.5 0.925 0.911 

Min-med 0.973 -30.0 0.938 0.962 

MIN-MAX 0.971 -68.0 0.938 0.937 

A IT 0.956 510.5 0.900 0.886 

INFT 0.955 499.5 0.900 0.900 

CCT 0.950 494.5 0.913 0.900 

A INF 0.950 518.5 0.888 0.886 

TEMP 0.945 507.5 0.888 0.800 

A Temp 0.939 510.5 0.900 0.886 

INF 0.929 513.5 0.875 0.800 

A IN 0.927 531.0 0.913 0.835 

INF N 0.914 528.0 0.888 0.750 

A ST 0.905 510.5 0.900 0.886 

SUPTEMP 0.902 517.5 0.813 0.812 

N 0.890 531.5 0.800 0.800 

A NAS 0.886 548.5 0.775 0.797 

SUP N 0.866 536.5 0.838 0.750 

SN-IT 0.861 24.5 0.838 0.800 

SUP 0.852 534.5 0.788 0.725 

S-I 0.845 12.5 0.913 0.775 

A SN 0.841 543.0 0.775 0.797 

A SUP 0.814 540.5 0.775 0.759 
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Обсъждане 

Извличането на информация за роговичната дебелина и профил заема централна роля 

в диагностиката на роговичните ектазии. 

В настоящия труд се установяват няколко пахиметрични параметъра, които показват 

способност да диференцират ектатични от здрави роговици.  

Централната роговична дебелина (ССТ) и минималната роговична дебелина (Т PACHY) 

са два от отлично представящите се индекси, с площ под кривата съответно от 0.950 

0.976.  Преди развитието на Шаймфлуг технологията и навлизането на нови 

пахиметрични показатели като  ART(Ambrosio relational thickness), PPI(pachymetric 

progression index), PTI(percentage thickness increase) и други, именно централната 

роговична дебелина и минималната роговична дебелина са най-изследваните 

показатели свързани с роговичната дебелина. В литературата съществуват множество 

публикации засягащи гореспоменатите индекси, но повечето резултати са на базата на 

проучвания извършени с томографи, а по-малък брой с ултразвукова биомикроскопия 

или предно-сегменто ОСТ. Част от авторите  не са изследвали централната роговична 

дебелина, а при тези, които са я взели под внимание, тя е индексът, който се представя 

по-зле. Имайки предвид характера на заболяването тази закономерност е напълно 

логична. Изтъняването на роговицата при пациентите с кератоконус започва в зона, 

която е изместена надолу и темпорално от роговичния връх и при достигане на 

центъра ѝ, заболяването вече има разгърната клинична картина. Впечатление прави и 

значително по-голямата разлика между средните стойности на CCT и Tpach при 

пациентите с ектазия в сравнение с тези в контролната група. 

В таблица №12 са систематизирани резултатите от няколко проучвания. 
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Таблица №12 Резултати от предходни проучвания 

 

Колектив ССТ T pachy Устройство 

Uçakhan 0.832 
 

0.896 Pentacam 

Muftuoglu 0.832 
 

0.873 Pentacam 

Miháltz 0.880 0.900 Pentacam 
 

Ramos / 0.947 
 

Pentacam 

Li / 0.954 Zeiss OCT 
 

hu 
 

/ 
 

0.991 
 

RTvue OCT 
 

Quin / 0.942 RTvue OCT 
 

 

 

Секторната роговична дебелина показва способността си да диференцира ектатични от 

здрави роговици. Площта под кривата във външния долно темпорален, долния 

темпорален, външния долен и темпоралния сектор е в границите от 0.956 до 0.945.  

За съжаление, след направената справка в литературата, са открити малък на брой 

публикации базирани на системата RTVue 100, при които отсъства информация за 

секторната роговична дебелина. Отново, предвид доказаното изместване на зоната на 

изтъняване надолу и темпорално, е напълно логично именно гореспоменатите сектори 

да са тези с най-голяма площ под кривата. 

Показателите на фокалното роговично изтъняване (min-med и min-max) са най-добре 

предствящите се параметри след минималната роговична дебелина. Площта под 

кривата за Min-Med е 0.973, а за Min-Maх 0.971.   В сравнение с тях, показателите на 

пахиметрична асиметрия -  SN-IT и S-I  имат по-ниска площ под кривата съответно 0.861 

и 0.843. Литературата потвърждава тази законометност. 

Li и колектив са едни от първите, използвали предно сегментно ОСТ в диагностиката на 

кератоконуса. Използвайки прототип на Zeiss, те установяват площ под кривата  на Min-

Med от 0.929. Параметрите на пахиметрична асиметрия I-S и IT-SN, който практически 
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са аналогични на изследваните в настоящия труд, отстъпват по представяне като при 

тях AUC е съответно 0.868 и 0.894. 

Qin150 и съавтори използват ОСТ на RTvue. Te докладват за площ под кривата от 0.925 за  

Min-Med, докато резултат за Min-Max не е изследван. В същото изследване  

стойностите на SN-IT и S-I са близки до установените в хода на дисертационния труд- 

съответно 0.896 и 0.861. 

Zhu и колектив съобщават за площ под кривата за Min-Med и Min-Max от 0.996 и за 

двата показателя. На този фон площта под кривата при SN-IT е 0.869, а при S-I 0.814.  
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Резултати и обсъждане по Задача 3 
 

Изследвани са 43-ма пациенти в двете групи, 23-ма мъже и 20 жени. В контролната 

група са анализирани показателите за 80 очи, докато в основната група са включени 80 

очи (6 очи са изключени- 4 не покриват критериите за ектазия, 2 не притежават 

необходимо качество на топографския образ) . В групата с ектазия 40 от пациентите 

бяха с кератоконус и 3-ма с маргинална пелуцидна дегенерация.  Средната възраст  в 

контролната група е 34,4 години, а в групата с ектзия 34,6г. Възрастовото 

разпределение е представено в таблица №13. 

 

Таблица№13 Възрастово разпределение. 

 Средна 

възраст 

Стандартно 

отклонение 

Медиана Минимална 

стойност 

Максимална 

стойност 

Контролна 

група 

34,4 11,427 32 19 66 

Ектатична 

група 

34,56 11,591 32 19 66 

 

Изследвани са стойностите на предложените от нас показатели: частична роговична 

площ  (Corneal area), частична предно-камерна площ, CpC коефициент (отношението 

между частичната роговична площ към частичната предно-камерна площ), заден 

роговичен радиус. 

Средните стойности на показателите са представени в таблица № 14. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Таблица № 14 Стойности на частичната роговичната площ, частичнината 

преднокамерна площ и роговичните кривини 

 

  Група c ектазия Контролна група   

Показател Mean  St. dev Min Max Mean  St. dev Min Max p 

Corneal areaH 2.886 0.241 2.246 3.598 3.328 0.198 3.038 3.949 <0,001 

Corneal areaV 2.859 0.233 2.354 3.355 3.323 0.196 3.024 3.999 <0,001 

Chamber areaH 2.903 0.267 2.422 3.837 2.532 0.113 2.271 2.838 <0,001 

Chamber areaV 2.884 0.255 2.473 3.782 2.563 0.116 2.315 2.870 <0,001 

RadiusH 6.563 0.509 5.450 7.546 7.324 0.317 6.693 8.372 <0,001 

RadiusV 6.471 0.545 5.086 7.591 7.358 0.301 6.618 8.220 <0,001 

CpC(horizontal) 1.003 0.126 0.723 1.316 1.317 0.094 1.089 1.579 <0,001 

CpC(vertical) 1.000 0.127 0.679 1.232 1.299 0.093 1.109 1.565 <0,001 

 

Сравнението на стойностите между двете групи е извършено след оценка за 

разпределението на данните с тест на Шапиро-Уилк. Двата показателя за роговичната 

площ (хоризноталния и вертикалния) са единствените с нормално разпределение и за 

тях е използван Т-тест при две незвисими групи (Independent-Samples T-test). Нулевата 

хипотеза е отхърлена за двата индекса при стойности на p<0.001 и интервал на 

доверителност от 95%. 

 При сравнението на стойностите за частичната преднокамерна площ, роговичните 

радиус и CpC коефициенитите е използван непараметричен анализ поради липсата на 

нормално разпределение на данните. Нулевата хипотеза отново е отхвърлена за 

всички изследвани параметри по стойности на p<0.001 и интервал на доверителност от 

95% 

 

Изготвен е ROC анализ за всички показатели. Частичната роговична площ във 

хоризонтално и ветикално направление имаха площ под кривата съответно 0.931 и 

0.945 (фигура №15). Чувствителността и специфичността хоризноталната площ са 

съответно 0.859 и 0.841, а за вертикалната 0.872 и 0.841. 

 

 

 



41 
 

Фигура № 15 Площ под кривата за частичната роговична площ (хоризонтално и 

вертикално). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частичната преднокамерна площ в хоризнотално и вертикално направление са с площ 

под кривата съответно от 0.938 и 0.892 (фигура №16). Чувствителността и 

специфичността са 0.897/0.863 за първия параметър и 0.846/0.795 за втория 

параметър.  
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Фигура № 16 Площ под кривата за частичната преднокамерна площ (хоризонтално и 

вертикално). 

 

 

 

 

Задните роговични радиуси (фигура №17) измерени по предложената методика  

притежават площ под кривата съответно 0.898 за хоризонталния и 0.935 за 

вертикалния, а комбинацията им чувствителност/специфичност е съответно 0.889/0.825 

за   и 0.815/0.787.  

Фигура №17 Площ под кривата за задната роговична кривина. 
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Индексът представляващ, отношението на роговичната площ към частичната предно 

камерна площ, е най-добре представящият се параметър (фигура №18). 

Хоризонталният индекс има площ под кривата от 0.982 при чувствителност и 

специфичност от съответно 0.936 и 0.920, а „cut-off” стойността му е 1.189. 

Вертикалният индекс е с площ под кривата от 0.984 и чувствителност и специфичност 

съответно 0.949 и 0.920 при същата „cut-off” стойност от 1.189. 

Фигура № 18. Площ под кривата за CpC индекса. 

 

 

В таблица № 15 са представени обобщени резултати от ROC анализа. 
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Таблица №15 Площ под кривата за роговичната и преднокамерни площи, задната 

роговична кривина и CpCиндекса. 

 

 

Test Result 
Variable(s) 

Area Cut off Sensitivity Specificity 

Corneal Area H 0.931 3.121 0.859 0.841 

Corneal Area V  0.945 3.135 0.872 0.841 

Chamber Area 
H 

0.938 2.643 0.897 0.864 

Chamber Area 
V 

0.892 2.664 0.846 0.795 

Vr 0.935 7.051 0.889 0.825 

Hr 0.898 7.047 0.815 0.787 

CpC vertical 0.984 1.189 0.949 0.920 

CpC horizontal 0.982 1.189 0.936 0.920 

 

 

 

Обсъждане 

 

В настоящия труд всички предложени величини показват задоволително представяне с 

площ под кривата в близост до 0.900. Трябва да се отблежи, че наличието на мануални 

измервания било и със софтуеъра на апрата са предпоставка за неточностт на 

резултатите. 

От направената справка в литературата не се установяват сходни изследвания, което 

прави директната съпоставка на резултатите невъзможна. Все пак можем направим 

аналогия между частичната роговична площ и показателя „роговичен обем“ (corneal 

volume). Частичната преднокамерна площ пък може да бъде сравнена в някаква степен 

с показателя „преднокамерен обем“ (anterior chamber volume). Основната разлика 

между гореспоменатите индекси и предложените в настоящия труд е, че генерираните 

от Pentacam индекси се оповават на измервания в три равнини, докато измерените в 
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дисертационния труд обващат само две равнини. Двуизмерността на индексите води 

до влошаване на предиктивните им качества, тъй като е невъзможно да се придобие 

пълна представа за роговичния профил и промените, които настъпват в него при 

пациенти с ектазия. Изследванията на преднокамерния обем и роговичния обем при 

пациенти с ектазия установяват сходна закономерност с тази установена в настоящото 

изследване, а именно намаляване на роговичния обем за сметка на увеличаването на 

предно камерния обем. 

Индексът СрС е най-добре представилият се показател, като той отразява отношението 

на роговичната площ към преднокамерната площ в един радиерен ОСТ скен. В хода на 

изследването, при пациентите с ектазия се установи тенденция за намаляване на 

роговичната площ за сметка на увеличаването на преднокамерната. Имайки предвид 

характеристиката за заболяването кертатоконус, която се състои в устръмняване на 

роговицата и нейното изтъняване, тази тенденция е напълно логична. 
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Резултати и обсъждане по Задача 4 
 

Изследвани са 21 очи на 12 пациента с кератоконус (10 мъже и 3 жени) във възрастта 

между 20 и 65 г (средна възраст при първи регистриран преглед 33,4г.). Интервалът 

между посещенията варира в границите от 11 до 38 месеца (средно 22 месеца). В 

изследването не вземат участие пациенти със значителни роговични мътнини или 

хидропс, водещи до появата на артефакти. 

 

Средните стойности на изследваните индекси са отбелязани в таблица № 16. 

 

Таблица №16 Стойности на топометричните показатели при двете визити. 

 

  Първа визита Втора визита   

Индекс Mean St. dev. Min Max Mean St. dev. Min Max p 

Rh 7,0952 0,63554 5,83 8,41 7,0324 0,6131 6 8,1 0,317 

Rv 7,0362 0,47035 6,02 8,33 6,9729 0,3721 6,1 7,86 0,317 

Rm 7,0657 0,42245 6,13 8,15 7,0038 0,36863 6,26 7,86 0,564 

Kmax 57,01 5,0325 50 68,7 58,286 3,9529 52,4 66,8 0,051 

ISV 95,62 32,52 43 166 101 28,747 46 158 0,04 

IVA 1,0319 0,40281 0,38 1,8 1,081 0,37178 0,38 1,79 0,083 

KI 1,2805 0,13815 1,1 1,65 1,2538 0,33452 0 1,9 0,317 

CKI 1,0571 0,04014 1 1,16 1,0643 0,04166 1 1,16 1 

Rmin 5,9486 0,49494 4,91 6,73 5,8129 0,39117 5,11 6,44 0,655 

IHA 94,8729 51,47808 30,33 184,67 94,1752 43,47097 27,84 175,79 0,715 

IHD 0,089 0,04146 0,03 0,17 0,091 0,03223 0,04 0,16 0,025 

ABR 2,5971 0,80323 1,67 5,38 2,5857 0,54681 1,55 3,69 0,48 

 

 

 

 

 

Средните стойности на роговичните радиуси при втората визита са по-ниски от тези 

установени при първия преглед. Индексите Kmax, ISV, IVA, CKI и IHD имат по-високи 

средни стойности при втората визита, a KI, IHA и ABR имат по-ниски стойности. 

 



47 
 

 

За сравнение между двете групи е използван непараметричен  T-тест при две свързани 

групи (Paired-Samples T-test). Интервалът на доверителност бе 95%, тоест нулевата 

хипотеза е отхвърлена при стойности на p<0,05   

 

 

Нулевата хипотеза е отхърлена единствено за индексите ISV и IHD – единствените, при 

които се установи статистически значима разлика между стойностите при двете визити: 

със съответно 0,04 и 0,025 (интервал на доверителност от 95%). Kmax е индексът със 

стойности на границата на статистически значимата разлика при стойност от 0,051. 

Анализът на ранк теста отичта значително количество на равните резултати.  Най-голям 

брой равенства се установяват при CKI(20), KI(20), Rh(20), a най-маклък е при IHA (0), 

Kmax (1) и ISV(1). 

Интересен резултат е, че индексите, при който се наблюдават най-много позитивни 

ранкове (тоест стойностите при втория преглед са по-високи от тези при първия) са 

Kmax (14) и IHA(13), но и двата показателя не достигат до стойности на статистически 

значима разлкика. 

 

Обсъждане  

 

Установяването на прогресия при пациентите с роговични ектазии (основно 

кератоконус) е дискутабилен въпрос.  Консенсусната група от 2015 година не дефинира 

ясно определение за прогресия на заболяването. В гореспоменатата публикация под 

прогресия се разбира промяна в поне два от следните три параметъра: 

• Стръмност на предната роговична повърхност 

• Стръмност на задната роговична повърхност 

• Роговична дебелина периферно от точката с минимална роговична дебелина 

В настоящия труд само два от изследваните параметъра достигат до статистически 

значима разлика ISV и IHD, а Кmax е на границата на статистическата значимост с 0,51. 

Трябва да се отбележи, че значителна част от пациентите са в стадий 2-ри и 3-ти, а 
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както е известно „шумът“ при резултаттите на пациенти с по-напраднало заболяване е 

по-висок. 

Що се отнася до роговичните радиуси, въпреки че и трите средни стойности са по-

ниски при втората визита, нито един от параметрите не достига статистически значима 

разлика. 

В литературата се срещат различни тълкувания по темата и мнозинството от тях са 

изготвени от колективи, работещи в областта на крослинкинга. Част от авторските 

колекитви приемат промяна в Kmax, роговичната дебелина или рефракцията за 

прогресия. 

Caporossi и съавтори приемат за прогресия промяна в два от пет критерия в рамките на 

3 месеца: 

• промяна в зрителната острота (некоригиранта и коригираната) от 1 ред 

• промяна в сферичната или цилиндрична рефракция по-голяма от 0,5 диоптъра  

• промяна в Кmax по голяма от 1 диоптър 

• изтъняване на роговицата (в най-тънката и зона) повече от 10 микрона  

• промяна в ΔSAI/SI > 0.5D. 

Vinciguerra и колектив приемат за значима промяна промяна във всеки един от 

следните показатели: 

• промяна в цилиндърата или сферичната рефракция по-голяма от 3 диоптъра 

• изменение в стойнстта на Кmax в зоната на апекса по-голяма от 1,5 диоптъра 

• изтъняване на роговицата по-голяма от 5% на 3 последователни томографии 

Zotta и съавтори приемат за прогресия промяна в следните параметри в рамките на 6 

месеца:  

• промяна в сферичния еквивалент по-голяма от 0,75 диоптъра  

• увеличение на Кmax по-голяма от 0,75 диоптъра в зоната на роговичния апекс 
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Според Kanellopoulos и съавтори ISV и IHD са най-чувствителните и специфичните от 

топометричните индекси в диагностиката и проследяването на пациентите с роговична 

ектазия.  

През 2017 година в софтуера на Pentacam е инкорпориран “ABCD progression Display”, 

които се базира на ABCD класификацията на кератоконуса, преложена от Belin. След 

изготвянето на стандартното отклонение, 95% и 80% интервал на доветрителност е 

възможно да проследи промяната или липсата на такава както за роговичните 

кривини(предна и задна), роговичната дебелина, така и за изследваните от нас 

топометрични параметри. Самият Belin счита за прогресия промяна от в един от ABC 

параметрите при 95% интервал на доверителност или два от параметрите при 80% 

интервал на доверителност. 
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ИЗВОДИ 

 

1. Топометричните показатели имат отлична способност да диференцират 

ектатични от здрави роговици. 

2. Минималната роговична дебелина има по-висока диагностична стойност при 

диференцирането на ектатични от здрави роговици в сравнение с централната 

роговична дебелина. 

3. Локацията на минималната роговична дебелина при пациенти с 

роговичнаектазия е изместена надолу в сравнение със здравите контроли. 

4. Индексите на фокално изтъняване (Min-Med и Min-Max) притежават по-добра 

способност да диференцират ектатични от здрави роговици в сравнение с тези 

на асиметрия (S-N и SN-IT). 

5. Изтъняването на роговицата в темпоралните и долните участъци на роговицата 

насочва към диагнозата роговична ектазия. 

6. Частичната предно камерна площ и частичната роговична площ имат способност 

да диференцират ектатични от здрави роговици, а промените, които се 

наблюдават при пациенти с кератоконус и пелуцидна маргинална дегенерация, 

се изразяват в нарастване на частичната преднокамерна площ за сметка на 

частичната роговична площ. 

7. Изчисленият условен заден роговичен радиус по посочената методика 

притежава способността да диференцира ектатични от здрави роговици. 
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Приноси 

Приноси с познавателен характер: 

1. Направен е подробен и задълбочен литературен обзор върху най-често срещаните 

роговичниектазии и характерните промени, които се наблюдават при тях. 

2. Обстойно са изучени две от основни съвременни методи за диагностика на 

роговичнитеектазии- роговична топография и предно-сегментна оптична 

кохерентна томография. 

Приноси с научно-приложен характер: 

1. Предложени са нови АS-OCT показатели, които показват отлична способности при 

диагностицирането на пациенти с кератоконус и маргинална пелуцидна дегенерация. 

2. Проведено проспективно, обсервационно, дълговременно проучване при пациенти с 

кератоконус и маргинална пелуцидна дегенерация. 

3. Направена е оценка на топометричните показатели и тяхната роля в диагностиката на 

роговичните ектазии. 

4. Изследвана е ролята на пахиметричните AS-OCT показатели при пациенти с роговична 

ектазия. 

Приноси с потвърдителен характер: 

1. Потвърдени са диагностичните възможности на роговичната топография в 

диагностиката и проследяването на пациентите с роговични ектазии. 

2. Потвърдени са диагностичните способности предно-сегментната оптичната 

кохерентна томография в диагностиката и проследяването на пациентите с роговични 

ектазии. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Цел: 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се направи оценка и сравнителен анализ 

на топографските и пахиметричните промени при пациенти с роговична ектазия. 

Материали и методи: 

В настоящия дисертационен труд са извършени две проучвания. Включени 80 очи на 43 

пациенти с роговична ектазия като техните топографски и предно-сегментни 

показатели са сравнени с тези на контролна група, състояща се от 80 очи на 43 

пациенти без роговична патология. Всички пациенти са подложени на изследване с 

OCULUS Keratograph 5M и предно-сегментно ОСТ RTVue-100. Направена е оценка на 

топографските карти, топометричните показатели, генерираните от АS-OCT 

пахиметрични показатели и прогресията топометричните показатели. 

Предложени са три нови парамера предно сегементни ОСТ показателя- роговична 

площ (CornealArea), частична предно-камерна площ(Partial chamber volume) и индекс 

отразяващ отношението на двата гореспоменати параметъра (CpC 

индекс).Статистическата обработка на данните се извърши с SPSS версия 15. 

Използвани са статистически методики: Тест на Ман-Уитни (Mann–Whitney U test), Т-

тест при две незвисими групи(Independent-Samples T-test), Т-тест при две свързани 

групи и ROC (Receiver Operating Characteristic Analysis)анализ. 

 

Резултати:  

Статистически значима разлика между двете групи се установи за почти всички от 

изследваните топометрични и пахиметрични параметри. Площа под кривата варираше 

между 0,994 за Kmax и 0,814 за роговичната дебелина във външния горен сектор. 

Прогресия при пациентите с повече от една визита се установи само при ISV и IHD 

индексите. Въведените АS-OST индекси- роговична площ (Corneal Area), частична 
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предно-камерна площ (Partial chamber volume) и CpC индекс- предлагат отлична 

способност да диференцират ектатични от здрави роговци. Площа под кривата им е в 

границите от 0.892 за частичната предно-камерна площ във вертикално направление  

до 0.984 за вертикалния СрС индекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


