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Kovatchev, S Maloutas, N Georgiadis, Endothelin-1 concentration is increased in the 

aqueous humour of patients with exfoliation syndrome, Br J Ophthalmol 2004; 

88:523–527 

 

Abstract 

Background/aim: Endothelin 1 (ET-1) is considered the most potent vasoconstrictor in the 

body and the eye. This molecule may play a significant role in the pathobiology of exfoliation 

syndrome (XFS), a disorder characterised by a progressive iris vasculopathy. The purpose of 

this study was to investigate the concentration of ET-1 in the aqueous humour of cataract 

patients with and without XFS. 

Methods: Aqueous humour samples were obtained from 25 consecutive eyes of 25 cataract 

patients with 

XFS and an equal number of age matched controls during phacoemulsification cataract 

surgery. None of the subjects had elevated intraocular pressure or glaucoma. ET-1 

concentration in the aqueous was measured using a specific immunoassay with 100% 

immunoreactivity for ET-1. Total aqueous humour protein concentration was measured with 

a microplate Coomassie blue based method and was correlated with ET-1 concentration. 

Results: Mean ET-1 concentration in the XFS aqueous samples (4.6 (SD 2.3) pg/ml) was 

significantly higher than that measured in the age matched control samples (2.8 (SD 1.71) 

pg/ml); (p = 0.006). Although total protein concentration was significantly elevated in the 

XFS samples (0.380 (SD 0.159) v 0.279 (SD 0.144) mg/ml in the controls); (p = 0.023), no 

correlation was found between aqueous ET-1 and total protein concentration (p = 0.730). 

Conclusion: The increased concentration of ET-1 in the aqueous humour of XFS patients 

suggests that ET-1 may play a role in the pathobiology of XFS. 

 

 

 

2. Filip Filev, Jeny Boriskova, Robert Kromer & Daniela Mitova, Photorefraktive 

Keratektomie (PRK) zur Korrektur der Restfehlsichtigkeit nach radiärer 

Keratotomie, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde; Manuscript ID KliMo-

2019-01-2008-KS.R1 

Manuscript Type: Klinische Studie 

Abstract: 

Hintergrund 

In den 80-er und 90-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde eine Großzahl myoper 

Patienten mit radiärer Keratotomie (RK) behandelt. Obwohl in vielen Fällen anfangs gut 

wirksam, ist dieses Verfahren durch schlechte Vorhersagbarkeit der Langzeitergebnisse 

gekennzeichnet Dabei kann es sowohl zur Regression der Myopie als auch zur konsekutiven 

Hyperopie kommen. In dieser retrospektiven Fallserie präsentieren wir den mittel und 



langfristigen postoperativen Verlauf einer Patientengruppe, die mit topographiegesteuerter 

photorefraktiver Keratotomie (PRK) nach RK behandelt wurden. 

Material und Methoden 

In dieser retrospektiven Fallserie wurde der Verlauf von Visus und Refraktion über einen 

postoperativen Zeitraum von mindestens 6 Monaten (41 Monate im Durchschnitt, Min. 9 

Max. 96) bei 16 konsekutiven Patienten (16 Augen) nach PRK zur Korrektur einer 

Restfehlsichtigkeit nach RK erfasst. 

Resultate 

Bei 100% der Augen zeigte sich im Verlauf ein Anstieg des unkorrigierten (UDVA) und bei 

56% ein Anstieg des bestkorrigierten Visus (CDVA). Bei keinem der Patienten wurde eine 

schwere oder visuslimitierende Komplikation dokumentiert. Die Refraktion blieb stabil im 

Rahmen des Beobachtungszeitraums. 

Schlussfolgerung 

Die PRK erwies sich als effektive Methode zur Reduktion einer Restfehlsichtigkeit nach RK. 

Entscheidend neben der regelrechten Umsetzung der Behandlung ist eine gute Aufklärung 

der Patienten bezüglich des zu erwartenden funktionellen Ergebnisses.  

Keyword: Refraktive Chirurgie, PRK, radiäre Keratotomie 

 

English Abstract 

Background 

A large number of myopic patients were treated by radial keratotomy (RK) in recent years. 

Despite being effective in many cases, the refractive results of this surgical intervention 

proved to be of limited predictability, and it frequently resulted in over- or under-correction 

in the long term. In this study, we discuss the intermediate and long-term results of a 

topography-guided photorefractive keratotomy (PRK) in a consecutive series of patients who 

were previously treated for myopia by radial keratotomy. 

Materials and methods 

In this retrospective case series, we examined the refraction and visual accuity in a 

consecutive series of patients—16 eyes—who were treated by PRK for residual refractive 

errors after radial keratotomy in the past. Mean follow up was 41 months (min. 9, max. 96). 

Results 

All treated eyes showed an improvement in uncorrected visual acuity, and 56% had an 

improvement in corrected visual acuity. No serious or sight-threatening complications were 

recorded. Refraction was stable through-out the study period in all patients. 

Conclusions 

In this case series, photorefractive keratotomy was shown to be an effective a treatment 

method for secondary ametropia after radial keratotomy. Apart from the correct planning and 

execution of the PRK, it is of critical importance to inform the patients about the limitations 

and the anticipated refractive result of the procedure. 

Keywords: Refractive Surgery, PRK, radial keratotomy 
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Zusammenfassung 



Hintergrund Die perforierende Keratoplastik ist, nachwie vor, der am häufigsten 

durchgeführte Eingriff in der Therapie des progredienten visuslimitieren den Keratokonus. 

Bei den überwiegend jungen Patienten ist es allerdings schwierig eine altersentsprechende 

Spenderhornhaut zu finden. Bei jungen Patienten sind häufig auch mehrere 

Hornhauttransplantationen im Laufe des Lebens wahrscheinlich. Bei jeder Keratoplastik 

besteht das Risiko eines Transplantatversagens oder einer Abstoßung. Eine photorefraktive 

Keratektomie (PRK) in Kombination mit Hornhautquervernetzung kann bei vielen Patienten 

als überbrückende Lösung bis eine geeignete Spenderhornhaut verfügbar ist, oder sogar als 

endgültige visusverbessernde Maßnahme durchgeführt werden. 

Material und Methoden  
In dieser retrospektiven Studie wurden die Ergebnisse sechs und zwölf Monate nach einer 

kombinierten PRK mit Hornhautquervernetzung bei 21 Keratokonuspatienten (25 Augen) 

vorgestellt. 

Resultate  
Bei 90% der Augen zeigte sich im Verlauf ein deutlicher Anstieg des unkorrigierten (UDVA) 

und bei 68% ein Anstieg des korrigierten Visus (CDVA). Bei keinem der Patienten wurde 

eine schwere oder visuslimitierende Komplikation dokumentiert. Unsere bisherige Erfahrung 

zeigte kein erhöhtes Ektasierisiko verglichen mit der alleinigen Hornhautquervernetzung. 

Schlüsselwörter: Keratokonus, PRK, Hornhautquervernetzung 

 

 

English abstract 

Photorefractive keratectomy in combination with corneal cross linking – an alternative 

treatment for keratoconus? 

Summary 

Background  

Perforating keratoplasty is still the most frequently performed operation in the definitive 

treatment of progressive keratoconus. It is however difficult to find a suitable donor cornea 

for the predominantly young patients, many of whom may need more than one donor cornea 

during their lifetime. Every perforating keratoplasty carries the risk of tissue rejection or 

transplant failure. A photorefractive keratectomy (PRK) in combination with a corneal cross-

linking (CXL) may play a role as a “bridge to transplant” or even definitive treatment for 

patients for whom a donor cornea is currently unavailable. 

Material and methods 
This retrospective study looks at a 12 month follow up after combined CXL/PRK of 21 

patients (25 eyes). 

Results  
90% of treated eyes demonstrated a marked increase in uncorrected visual acuity (UDVA) 

and 68% of treated eyes improved their best corrected visual accuity. There were no serious 

or vision limiting complications. 

Conclusion  
The combined PRK and CXL appears to be a safe and effective alternative to keratoplasty for 

selected patients with keratoconus. 

Keywords: Keratoconus, PRK, Corneal cross linking 
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Anogianakis2, Tosho Mitov3 and Anelia Klisarova4, Visual function and visual 

perception in cerebral palsied children, Ophthal. Physiol. Opt. 2007 27: No. 1, 44-53 

 

Abstract 

Purpose: To investigate visual function and perception in cerebral palsied (CP) children. 

Methods: A total of 105 congenitally CP children (aged 6–15 years), without severe mental 

retardation, were classified into three groups: those with spastic quadriplegia, spastic diplegia 

and spastic hemiplegia. Data collected included patient history, IQ, refraction, far and near 

visual acuity, position of the eyes and eye movements, visual fields, colour perception, 

stereoacuity, slit lamp and fundoscopic examinations, and evaluation of visual perception. 

The results were compared with a control group from the general paediatric population. 

Results: The IQ of the CP children ranged between 70 and 100. A total of 59% of them had 

best corrected distance visual acuity <6/6, with 25.5% <6/9. Near visual acuity was also 

reduced (70.1% scored <6/6 and 38.4% scored <6/9). Incidence of refractive errors was 

higher than in the control group (hypermetropia in 43.8% of the eyes, myopia 16.19% and 

astigmatism 40.9%) as was the incidence of strabismus (26.7% esotropic and 27.6% 

exotropic). In visual field testing, 80.95% of CP children were normal. A total of 94.28% had 

normal colour perception and 89.52% were free of ocular pathology. Stereopsis was 

abnormal or absent in 85.71% of the cases. Visual perception was markedly reduced: in 

57.14% of the cases it was less than or equal to that of 6-year-old children; in 26.66% equal 

to that of 6- to 7.5-year-old children, and in 16.2% of the cases greater than or equal to that of 

7.5-year-old children. 

Conclusions: In the absence of severe mental retardation, CP children have deficient visual 

skills. It is suggested that the poor visual skills of CP children are a separate, identifiable 

factor compounding the adverse effects of mental retardation. 

Keywords: cerebral palsy, mental retardation, visual acuity, visual fields, visual function, 

visual perception 

 

 

 

5. Nikos Kozeis, Antonia Anogeianaki, Daniela Tosheva Mitova, George Anogianakis, 

Tosho Mitov, Anastasios Felekidis, Paraskevi Saiti & Anelia Klisarova, Visual 

Function And Execution Of Microsaccades Related To Reading Skills, In Cerebral 

Palsied Children, International Journal of Neuroscience, 116:11, 1347-1358, DOI: 

10.1080/00207450500514011 

 

Abstract 

This article investigates the ability of cerebral palsied (CP) children to execute 

microsaccades. One-hundred and five congenitally CP school aged children (6 to 15 years 

old), without severe mental retardation, were classified into three groups:those with spastic 

quadriplegi, spastic diplegics, and spastic hemiplegics on the basis of: (1) patient anamnesis, 

(2) IQ estimation, (3) evaluation of the microsaccadic skills with the Developmental Eye 

Movement test (DEM). Their performance in these tests was comparedwith a control group 

from the general pediatric population. IQ of the CP children ranged between 70 and 100; the 

microsaccadic skills were severely affected: only 19% of the CP children had normal 

function, 20.9% of the CP children appeared with a pure oculomotor problem, 32.4% of the 

CP children had a visual-perceptual problem, and 27.7% of the CP children had a combined 

oculomotor and visual perceptual problem. CP children, in the absence of severe mental 

retardation, have disturbed visual skills and visual perception that usually leads to reading 



difficulties. It is also suggested that microsaccadic skills of CP children is an identifiable 

factor compounding the adverse effects of mental retardation on reading skills. 

Keywords cerebral palsy, mental retardation, microsaccades, reading skills 
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Abstract 

Introduction: АМD is a disease of social significance and an increasing incidence. The 

patients with wet AMD need a life-long treatment in order to sustain useful vision. The Anti-

VEGF treatment does not ameliorate the dry component of the disease. That’s why an 

alternative treatment is highly needed. Aim: To propose an alternative treatment as an adjunct 

to the standard of care in an attempt to prolong treatment-free intervals, to ameliorate the 

degenerative process and to suppress tachyphylaxis. 

Methods: Nanosecond laser (2RT, Ellex) was used as an adjunct to Anti-VEGF treatment in 

the first group of patients and Triamcynolon subtenonially and Anti-VEGF in the second 

group. Patients were followed with visual acuity, FA, FAF, OCT, Angio-OCT.  

Results: 20 patients were followed in the first group-AntiVEGF+2RT. Improvement of 

BCVA was achieved in 85% (1 to 3 lines on Snellen). In the follow-up-4 months of 

treatment-free period was maintained in 6 patient; 2 patients had 12 months of treatment free 

period; 6 patients had 6 months of treatment-free intervals. Ten patients were followed in the 

2nd group. Improvement or stabilization of visual acuity and up to 6 months treatment-free 

intervals were achieved. Amelioration of degenerative cysts in 2/3 of the patients. 

Conclusion: The combined treatment of wet AMD with Anti-VEGF and 2RT or Anti-VEGF 

and Triamcynolone subtenonially can ameliorate the degenerative process by tissue 

stimulation, and suppression of inflammation. It also shows the potential to elongate 

treatment-free intervals and diminish tachifilaxis. 

Keywords: 2RT, Anti-VEGF, Steroids, Degeneration, Inflammation, Combined Treatment 

 

 

 

 

 ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ БЕЗ ИМПАКТ ФАКТОР: 

 

7. Daniela Mitova, Tosho Mitov, Myths And Realities In Contemporary Corneal 

Refractive Surgery, Ocular Surgery News Europe Edition, July/August, 2013; 

ISSN:2157-8567 

Abstract: 

It’s been more than 60 years since the first microkeratome invented by Barraquer in 1950. 

New generation of lasers and microkeratomes have come to the market; new concepts of 

corneal biomechanics and aberrations of the eye have emerged. The indications for refractive 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2157-8567
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2157-8567


procedures have cleared and broadened. Cross linking as therapeutic procedure in different 

corneal ectatic conditions have been developed. It became possible to perform refractive 

surgery in keratoconic eyes. PresbyLASIK emerged as a refractive alternative for presbyopic 

patients. The new machines are extremely fast (500 Hz). They use two fluence levels to 

minimize the ablation time and maximize the precision of the procedure. Beam diameter is as 

small as 0,54 mm and variable size spot mode is applied for fine tuning. The eye tracker 

systems are characterized by 1050 Hz high speed acquisition with pupil and limbus tracking 

and a response time of less than 3 mls. Online pachymetry (OCP) with high-resolution can be 

integrated. Intelligent Thermal Effect Control reduces significantly the heating of the cornea 

by variable spot scanning. Ocular and corneal wavefront analizers have been developed with 

each laser machine. The femtosecond lasers emerged on the market. First for flap creation 

and now the new aproach of allfemto procedure.  

 

8. Dimitar Kovachev, G. Koliakos, Tosho Mitov, R. Kovachev, D. Mitova, A Role for 

Oxidative Stress in exfoliation Syndrome, Scripta Scientifica Medica 2007; 39 (1):11-

14  

Abstract: 

Exfoliation syndrome is the most common identifiable condition leading to the development 

of open angel glaucoma. During cataract surgery aqueous humour samples were obtained 

from 25 consecutive eyes of 25 patients with XFS and an equal number of controls. We 

investigated the concentration of Endothelin-1(ET-1) in the aqueous humour with and wthout 

XFS. The activity of growth factor was referred to as a percentage of the effect of foetal calf 

serum. Ascorbic acid concentration, a major antioxidant in the eye, was assessed with 

microplate assay method. The increased concentrations of ET-1and growth factor, and the 

depression of ascorbic acid in the aqueous humour of XFS patients provide evidence 

suggesting the possible role of the oxidative stress in the pathogenesis of XFS. 

Key words: exfoliation syndrome, glaucoma, oxidative stress 

 

 

9. Daniela Mitova, Vascular density changes after nanosecond laser therapy in dry 

AMD, Journal of Anatolian Medical Researche, ISSN 2587-1153, under publication 

Аbstract: 

Introduction: АМD is a disease of social significance and an increasing incidence. By 2020, 

patients are expected to reach 200 million and 300 million by 2040. 90% of them have dry 

form and 10%-wet. The nanosecond laser (2RT, Ellex) is the first patented therapy for dry 

AMD. It presents a new hope in the prophylaxis of wet forms. 

Aim: The aim of this study is to present an innovative treatment for dry AMD; to describe 

the mechanism of action of 2RT; to show first clinical results and to prove the functional 

efficiency of the therapy by pre and post treatment analysis of vascular density.  



Methods: Nanosecond laser (2RT, Ellex) was used. Patients were followed with visual 

acuity, contrast sensitivity (F.A.C.T.101), FA, FAF, OCT, Angio-OCT. Statistical analysis of 

vascular density (foveal and peri-foveal superficial and deep) was done.  

Results: A significant improvement in vascular density in the macula was observed 3-6 

months after the treatment in all patients with dry AMD. In 40% of cases a reduction of the 

drusen was observed. No increase of the atrophic changes was observed. 

Conclusion: The main goal of the treatment is to ameliorate the degenerative process by 

tissue stimulation and rejuvenation. Vascular density increase after 2RT treatment does prove 

the functional improvement following the therapy. 

Key words: 2RT, AMD, vascular dencity, OCT 

 

 

10. Д.Митова, 2RT – Нова Терапевтична Алтернатива на Лечението на 

Възрастовата Дегенерация на Макулата, Медицински преглед, vol. LV  2019, 

55.N 3 38-44; ISSN:1312-2193 

D.Mitova, 2RT: A Novel Therapeutic Alternative in the Treatment of Age 

Macular Degeneration 

Резюме: 

Сенилната дегенерация на макулата е заболяване със социална значимост и нарастваща 

честота. Очаква се до 2020 пациентите да достигнат 200 млн. 90% от тях са със суха 

форма и 10 % от тях – с влажна. Наносекундният лазер (2RT – Ellex) e първата 

патентована в света терапия за лечение на сухата форма и е нова надежда в 

профилактиката на влажните форми 

Цел: Да се представи иновативна терапия за лечение на сенилната макулена 

дегнерация. Разглеждат се механизъм на действие на наносекундния лазер 2RT и първи 

клинични резултати при сухите и влажни форми. За да докажем функционалната 

ефективност на терапията, изследвахме съдовата плътност преди и след 2RT  с Ангио-

ОСТ. При влажните форми приложихме наносекунден лазер като адювантно лечение в 

комбинация с AntiVEGF. Целта е удължаване на интервалите на интравитреални 

апликации при тези пациенти, както и подобряване на функционалния капацитет. 

Методи: Използван е наносекунден лазер (2RT, Ellex) самостоятелно(при сухите 

форми) и в комбинация с AntiVEGF (при влажните форми). Пациентите са проследени 

със зрителна острота, контрастна чувствителност (F.A.C.T.101), ФА, FAF, ОСТ, Ангио-

ОСТ. 

Резултати: При сухите форми се установи сигнификантно подобрение в съдовата 

плътност в макулата 3-6 месеца след терапия. Подобрява се контрастната 

чувствителност при 90% и в 50% от случаите се наблюдава редукция на друзите. 

Комбинираното приложение с AntiVEGF при влажните форми удължава интервалите 

за приложение на интравитреални медикаменти. 



Заключение: основна цел на лечението е забавяне на дегенеративния процес в 

макулата чрез тъканна стимулация и удължаване на интервалите за интравитреални 

апликации при влажните форми. 

Ключови думи: 2RT, наносекунден лазер, дегенерация, атрофия, реювенация 

 

 

11. Митова Д., Рефрактивни резултати след фототерапевтична кератектомия 

(PTK), Mедицински преглед, vol. LV 55, 2019 N4, 38-41 ISSN:1312-2193 

Резюме 

Въведение: Фототерапевтичната кератектомия (PTK) е утвърдена процедура за 

лечение на повърхностни роговични мътнини и неправилен астигматизъм, резултат от 

травми, инфекции, роговични дистрофии, дегенерации. 

Цел на настоящото проучване е да се анализират индикациите, оперативния подход, 

степента на зрителна рехабилитация и компликациите при PTK. 

Методи: Използвахме Schwind Amaris eximer laser при стандартна PTK процедура.  

Резултати: Анализът включва 29 очи на 26 пациента. 20 от тях с фамилна роговична 

дистрофия, 5-с посттравматичен неправилен астигматизъм, 1-с левкома след 

херпетичен кератит. Средното подобрение в зрителната острота след процедурата е от 

0,22(+/-0,1)до 0,56(+/-0,1). Пациентите са претърпели 1или 2 фототерапевтични 

процедури(PTK), последвана от LASEK или TransPRK като рефрактивна корекция на 

резидуалната аметропия. Само един пациент е претърпял PKP (пенетрираща 

кератопластика) след PTK. При 4 очи PTK е направена върху роговичен трансплантат. 

Най-честото усложнение след PTK при пациенти с дистрофия е забавена 

реепителизация. 

Заключение: PTK е безопасна процедура, която води до значително подобрение в 

зрителната острота и в качеството на живот при пациенти с роговични мътнини с 

различна етиология и предимно тези с фамилни дистрофии на роговицата. PTK забавя 

или елиминира нуждата от PKP. 

Ключови думи: фототерапевтична кератектомия, фамилна роговична дистрофия, 

мътнини, рефракция 

 

 

12. Митова Д., Нова концепция за патогенезата и лечението на сухия синдром, 

Мединфо, 5/2014, 38-40 ISSN 1314-0345 

Резюме: 



Международната група по проблемите на сухото око-International Dry Eye Workshop 

(DEWS), дефинира сухото око като мултифакторно заболяване на очната повърхност, 

което води до дискомфорт, нарушение на зрението и нестабилност на слъзния филм, 

потенциално застрашаваш повърхностните структури на окото. Съпътства се от 

повишен осмоларитет на слъзния филм и инфламаторна реакция, находка считана за 

патогномонична. Много проучвания през последните години установяват, че 

патогенезата на сухия синдром е резултат от Т-клетъчно медиирано възпаление. В 

контекста на тези открития се проучва ролята на противовъзпалителната терапия в 

лечението му. 

 

 

13. Митова Д., Съвременен подход към сухия синдром, Мединфо, март, 3/2019, 72-

77; ISSN 1314-0345  

Резюме: 

Съвременната терминология на сухия синдром го дефинира катоDED (Dry Eye 

Disease). Мултифакторно заболяване на лакрималната функционална единица (LFU), 

чиято етиология се свързва с възрастови, хормонални, метаболитни, алиментарни, 

локални възпалителни и системни фактори. Патогенезата е свързана с имуно-

медиирано възпаление и невросензорни нарушения, които водят до аномалии в 

слъзния филм (нарушена хомеостаза и повишен осмоларитет) и нарушения в очната 

повърхност, които имат характерна клинична изява. Налице е висока честота (до 50% 

от населението), честа причина за очна заболяемост, нарушено качество на живот и 

възможни тежки усложнения, като язви и перфорация. 

 

 

14. Мартин Литев, Даниела Митова, Тошо Митов, д.м., Синдром на сухото око, сп. 

Мединфо бр. 3/2010; ISSN 1314-0345  

Резюме 

Синдромът на сухото око е полиетиологичен мултифакторен първичен или вторичен 

синдром на количествено или качествено нарушена слъзна секреция и слъзен филм на 

двете очи. Наличието на сух синдром се свързва с масовата работа с компютри или със 

системни ендокринни заболявания. Когато сухото око е комбинирано със сухота на 

устната лигавица често се касае за синдром на Sjögren или друго автоимунно 

състояние.   

 Сухият синдром се характеризира с изразена субективна и ограничена обективна 

симптоматика, което може да влоши качеството на живот на пациента. Лечението е 

насочено към компенсиране на слъзния недостиг или към стимулиране на 

сълзообразуването. Сухият синдром често хронифицира и рецидивира, като проявата 

му е свързана с персистиране на експозицията на рисковите фактори на средата. 

Според съвременните концепции синдромът на сухото око е имунопатологично 

клинично манифестно състояние, което е коректно да бъде наричано “Болест на очната 

повърхност”.   

  



Ключови думи: очен дискомфорт, Keratoconjunctivitis sicca, зрително смущение, 

нарушен слъзен филм, повърхностна сухота, лубрикиращи колири.   

 

 

 

15. Mитова Д., Aлергични конюнктивити, Сп.Мединфо, 04/2015, 42-46 ISSN 1314-

0345 

Резюме 

Представляват чест проблем в офталмологичната практика, като по статистика между 

15% и 20% от населението страда от алергичен конюнктивит. Класифицирани са в пет 

типа: Сезоненен алергичен конюнктивит, Целогодишен алергичен конюнктивит, 

Вернален кератоконюнктивит, Атопичен кератоконюнктивит, Контактен алергичен 

конюнктивит. Класическите симптоми на заболяването включват сърбеж, сълзене, 

зачервяване и дискомфорт. Патогенетично в процеса са въвлечени хистамин, 

метаболити на арахидоновата киселина, цитокини и хемокини от мастоцитите, T-

лимфоцитите, еозинофилите, резултат от възпалителен отговор в повърхностните 

тъкани на окото. 

Kлючови думи: мастоцити, хистамин, хиперсензитивна реакция, антихистамини, 

стабилизатори на мастоцитите, кортикостероиди 

 

 

 

 

16. Митова Д., Нова алтернатива в лечението на макулната дегенерация, сп. 

Мединфо, брой 3/2019, 56-61; ISSN 1314-0345 

Резюме: 

Възрастово асоциираната макулна дегенерация е заболяване със социална значимост и 

нарастваща честота. Очаква се до 2020 г. пациентите да достигнат 200 милиона. 90% от 

тях са със суха форма и 10% – с влажна. Патогенезата на макулната дегенерация се 

свързва предимно с генетична предиспозиция (>70%), акцелерирал процес на 

възрастови промени, вероятно също частично генетично обусловени, стресово и в 

резултат на влияние на екзогенни фактори. Tези промени са свързани със задебеляване 

на Бруховата мембрана, натрупване на липофусцин и други продукти от обмяната. 

Ключов елемент е развитието на оксидативен стрес в тъканите, който генерира 

ензимен дистрес, свързан с натрупване на отпадни метаболитни продукти (друзи). 

Друзите нарушават целостта на бруховата мембрана, водят до атрофия на пигментния 

епител, намаляване на транспортните механизми и вторична дегенерация и деструкция 

на конусчевия апарат. Нарушената функция на външната кръвно-ретинна бариера 

стимулира продукцията на растежни фактори (повишаване нивата на TIMMP и 

намаляване на ММР, VEGF, HIF), които водят до атрофия (географска) и/или 

неоангиогенеза. 

Ключови думи: 2RT, макулена дегенерация, суха, влажна 



17. Митова Д., Да или не на хранителните добавки за очи, октомври, Мединфо, 

октомври 2019, 70-77; ISSN 1314-0345 

Резюме 

Доказателства за приложението на растителни, животински и минерални екстракти за 

лечението на различни заболявания датират от хилядолетия. По дефиниция 

хранителните добавки нямат лечебно действие, а обогатяват/допълват храната. В някои 

случаи на дефицит те могат да имат лечебен ефект, а в много случаи могат да бъдат и 

превантивни по отношение на определени заболявания. Навлизането на хранителните 

добавки става постепенно с проактивната позиция на хората за здравословен начин на 

живот и идеята за превенция на редица заболявания. 

Съвременното хранене се характеризира с дефицит на нутриенти поради наличието на 

консерванти и високата степен на преработка на храната. Нарастващата честота на 

дегeнеративните заболявания (вкл. и тези в окото), от друга страна, се свързва с 

недостиг на антиоксиданти. Глаукомата, макулната дегенерация свързана с възрастта 

(AMD), диабетната ретинопатия, синдромът на сухото око и други са част от този 

спектър. Тяхната генеза се свързва с отключване на оксидативен стрес и клетъчна 

апоптоза. Счита се, че приложението на антиоксиданти може да намали образуването 

на свободни радикали и да предотврати клетъчната смърт. 

 

 

18. Митова Д., Невротрофичен кератит, сп. Мединфо март/2020, 42-47; ISSN 1314-

0345, 

Резюме 

Въведение: Невротрофичният кератит е рядко заболяване, резултат от засягане на 

тригеминалния нерв или автономните нерви на роговицата, което се характеризира с 

намалена сетивност, рецидивиращи епителни дефекти с трудно заздравяване и лоша 

прогноза. Лечението е трудно и често без резултат като води до стапяне и перфорация 

на роговицата. 

Цел: Целта на настоящия обзор е да обобщи клиниката, диагностиката, патогенезата, 

етиологичните фактори и възможностите за терапевтично повлияване. 

Методи: Литературен обзор и собствен опит. 

Заключение: В практиката навлизат нови терапевтични методи за лечение на 

невротрофичен кератит. Въпреки това той е предизвикателство за офталмолозите. 

Ключови думи: невротрофичен кератит, топене, Cross-linking, NGF 

 

 

 

19. Митова Д., Увеитът-диагностично предизвикателство, Мединфо, 

oктомври/2020, 42-47; ISSN 1314-0345 

Mitova D., Uveitis-a diagnostic challenge, A Revue 



Резюме: 

Въведение: Увеитът е възпаление на съдовата обвивка на окото. Класифицира се 

според анатомичната предилекция, клиничнoто протичане и патогенезата. 

Възпалението на увеята може да бъде резултат от инфекция, маскарадни състояния 

като В-клетъчен лимфом или имуно-медиирано заболяване. Имунната реактивност на 

организма и в частност имунната привилегированост на окото предопределят 

спецификата на увеитите като възпалително заболяване. 

Цел: Oбзор на разнообразните клинични изяви на увеита в контекста на 

диференциалната диагноза и клиничното обследване на пациентите. Опит за 

изграждане на систематизиран клиничен подход при пациент с увеит. 

Методи: Литературен обзор, клиничен опит 

Заключение: Правилната диагностика на увеита е предизвикателство. Тя изисква 

задълбочени познания за детайлите в клиничната проява и възможните диференциални 

диагнози с цел назначаване на нужния диагностичен минимум. Правилната диагноза е 

основата на адекватното лечение. 

Ключови думи: увеит, имунитет, инфекциозен, неинфекциозен 

 

Abstract 

Introduction: Uveitis is an inflammation of the uvea-the vascular sheet of the eye. It is 

classified according to the anatomical predilection, clinical course and pathogenesis. It may 

develop as a result of infection, mascarades as B-cell lymphoma or immune-mediated 

conditions. Immunity and in particular the immune privilege of the eye, plays crucial role in 

the development of uveitis. 

Purpose: Тo make a revue of the different clinical presentations of uveitis in the context of 

the differential diagnosis and clinical investigation. An attempt to propose a systematic 

clinical approach to the uveitis patient. 

 Methods: Meta-analysis of the literature, personal experience 

Conclusion: It is a challenge to make the right diagnosis in a uveitis patient. It needs 

profound knowledge about specific clinical presentations and differential diagnoses. An 

adequate treatment starts with the correct diagnosis. 

Key words: uveitis, immunity, infectious, non-infectious 

 

 

 

20. D. Mitova, J. Borisova, P. Stoycheva, I. Jordanova, T. Mitov, Optimized refractive 

surgery in keratoconus 



Митова Д., Борисова Ж., Стойчева П., Йорданова И., Митов Т., Оптимизирана 

рефрактивна хирургия при кератоконус, Български офталмологичен преглед, 

ISSN1311-0624 ТОМ LXIV 2020 ТОМ БРОЙ1, 39-45 

Abstract 

Purpose: The aim of the study is to compare the refractive results after simultaneous 

TransPRK and Cross-linking procedure for treatment of keratoconus with optimized and non-

optimized customized ablation profiles; to introduce the concept of optimization in 

keratoconus and discuss its clinical significance; to find predictive factors for better refractive 

outcomes in simultaneous combined procedures and to propose therapeutic algorithm. 

Methods: Syrius schimpflug aberrometer (Schwind) was used to create non-optimized 

custom and optimized custom ablation profiles in keratoconic corneas. TransPRK ablation 

was performed with Schwind Amaris Eximer Laser (500 Hz). Cross-linking was done with 

Avedro cross-linking suit. Analysis of preoperative and postoperative refraction, visual 

acuity, keratometric and aberometric data was done for both groups. Correlative analysis of 

the preoperative and postoperative variables was done with Pierson statistical analysis. 

Results: 44 patients (70 eyes), age 19-67, 29 eyes with optimization, 41 eyes without 

optimization were followed for 18 months. A positive correlation was found between CCT 

and the amount of postoperative flattening in patients over 40 years of age. No correlation 

was found with Kavg. 

Conclusions: Long term results after simultaneous TransPRK + Cross linking show stability 

and safety. Optimization of refraction brings better refractive results compared to non-

optimized procedure. It can be safely performed in thinner corneas and compensates for the 

hypermetropic shift generated by the cross-linking procedure. 

 

Keywords: optimization, aberration, cross-linking 

 

 

21. Mitova D., Combined Treatment Modalities in DME, Български офталмологичен 

преглед, ISSN1311-0624; ТОМ LXIV 2020 БРОЙ 2; 16-26 

Митова Д.,  Комбинирано лечение при диабетен макулен едем,  

Abstract 

Purpose: To compare the standard of care for DME and different combined treatment 

modalities in the context of its com- plex pathogenesis. To introduce novel therapeutic 

alternatives and to defy treatment algorithms in persistent and recurrent cases.  

Methods: A prospective study. Two groups of patients with combined treatment modalities 

were analyzed: 1st group treated with AntiVEGF and 2RT; 2nd group treated with Anti 

VEGF and Triamcinolon subtenonially. PRALC was added as needed. We used Nano- 

second laser 2RT (Ellex). For the purpose of the study we analyzed the structural (OCT) and 

functional (Angio-OCT-flow density (FD), BCVA) findings. OptoVue Avanti was used for 

AngioOCT and Snellen chart for BCVA.  



Results: There was no statistically significant im- provement in BCVA and CRT on the 1st, 

3rd and 6th month in the 1st group after the treatment but a statistically significant improve- 

ment in FD on the 6th month was observed and elongation of treatment-free intervals: 78% of 

the patients were stable for more than 4 moths; only 22% needed a new injection in a less 

than 3 months. In the 2nd group there was statistically significant improvement in BCVA 

(0,44 to 0,62) and reduction in CRT (241 mcr ± 101 mcr).  

Conclusions: Combined treatment with AntiVEGF+Triamcinolon gives better functional and 

structural results compared to monthly anti-VEGF in resistant and recurrened case. The 

adjuvant treat- ment with 2RT has further stimulating effect on the retina and has the 

potential to slow the neuro-vascular and degenerative effects of diabetic retinopathy. The 

combined treatment has the potential to diminish the burden of monthly injections and 

improve compli- ance. The complex pathogenesis of DME needs combined approach. 

Keywords: neurodegeneration, inflammation, anti-VEGF, 2RT, Triamcinolon, PRALC 

 

 

22.  Митова Д., Компютърна периметрия. Показания, интерпретация (1-ва част), 

Български офталмологичен преглед, ISSN1311-0624 прието за печат май 2020; 

ще излезе от печат януари/2021 

Mitova D., Computer perimetry. Indications and interpretation. 
Резюме:  

Зрението е интегративна функция между централното и периферното зрение. Централното 

зрение участва във финната дискриминация на обектите. Периферното зрение има отношение 

към ориентацията. Важно е да се оцени тяхната роля при различните патологични състояния. В 

клиничен аспект периметрията има за цел да подпомогне диагнозата. Освен за верифициране 

на диагнозата, компютърната периметрия е важна за проследяване на заболяванията. 

Настоящият обзор дефинира съвременната терминология, технически спецификации, избор на 

стратегия, интерпретация и клинични индикации за периметрия. 

Ключови думи: периметрия, стратегия, скоттом, чувствителност 

Abstract: 

Vision is an intergrative function of central and peripheral vision. Central vision is involved in precise 

detailed vision, while peripheral vision concerns orientation. It is important to weigh their role in 

different pathological conditions. In clinical aspect, computer perimetry is important for verification 

and follow-up of the disease. The review covers contemporary terminology, technical specifications, 

choosing strategies, interpretation and clinical indications for perimetry. 

Key words: perimetry, strategy, scotoma, sensitivity 

 

 

23.  Митова Д., Компютърна периметрия. Показания, интерпретация (2-ра част), 

Български офталмологичен преглед, ISSN1311-0624 прието за печат май 2020 

Резюме 



Настоящото изложение има за цел да даде диференциално диагностични насоки при 

определени типове периметрични дефекти, да ориентира в локализацията на 

патологичния процес и да подпомогне диагностиката. 

Периметричната находка може да се обособи в няколко типа според анатомичната 

локализация на патологичния процес:  

1. Ретинална патология 

2. Зрителен нерв (Optic nerve-type defects)  

3. Хиазмален тип (правило на кръстосването“Rules of the road”) 

4. Трактусов тип (Optic tract+ корпус геникулатум латерале-LGN) 

5. Париетален и Тепорален дял (сепарация по типа-горе) 

6. Окципитални дефекти 

 

В някои случи дефектите са сходни и е важно да се знаят диференциално 

диагностичните ключове. Такава е връзката на периметричния дефект с фиксационната 

точка при неврологични лезии, за разлика от ретиналните и тези на зрителния нерв, 

които са свързани със сляпото петно. Неврологичните дефекти респектират 

вертикалния меридиан и по правило са двустранни (с малки изключения), докато 

заболяванията на ретината и зрителния нерв респектират хоризонталния меридиан и 

по-често са едностранни. Нарушенията в зеничните реакции, както и съпътстваща 

неврологична симптоматика, включително ангажиране на други черепномозъчни нерви 

може също да даде ключ за топичната диагноза. Наличието на видима атрофия в 

папилата говори за дефекти преди корпус геникулатум латерале. Асиметрията в 

Оптокинетичния нистагъм (OKN) може да разграничи париетална от окципитална 

лезия. Конгруентността на дефектите е също насочваща. 

 

 

 

 Публикации в рецензирани, нереферирани издания 

 

24.  Филева Г., Митов Т., Митова Д., Мултифокални вътреочни лещи, 

Реферативен Бюлетин по Офталмология, 6/2006, 34-37; ISSN 1310-3792 

Резюме 

В последните години се наблюдава непрекъснато повишаване на изискванията на 

пациентите към качеството на тяхното зрение. Все повече от тях желаят оптимално 

зрение на всички дистанции без използване на очила независимо от възрастта. 

 

 

25.  Митова Д., HRT-интерпретация и мониториране на глаукомния процес, 

Реферативен Бюлетин по Офталмология, 4/2007, 33-47; ISSN 1310-3792 

Резюме 



Глаукомата е съвкупност от заболявания с различна етио-патогенеза, водещи в 

клинично изявения сис тадий до дегенеративна оптикопатия с типична характеристика. 

Полиморфизмът в изявата и дългият латентен период поставят множество въпроси по 

отношение на ранната и прецизна диагностика и мониторирането на заболяването. 

 

 

26. Митова Д., Диабетна ретинопатия-новости в лечението, Реферативен Бюлетин 

по Офталмология, 5/2007, 24-33; ISSN 1310-3792 

Резюме 

В световен мащаб са регистрирани 21 мил. души с установен диабет и се приема, че 

около 6 милиона са с неразпознат (по данни на СЗО за 2006 г.) Изчислено е че до 2030 

г. 370 мил. в световен мащаб ще боледуват от диабет. Морбидността е свързана с 

развитието на микроваскуларни компликации, вкл. Диабетна ретинопатия, такива се 

развиват в 100% при тип 1 и в 60% при тип 2 диабет. Диабетната ретинопатия е една от 

водещите причини за слепота в световен мащаб. Засяга 7% от населението. 

 

 

27. Митова Д., Митов Т., Schwind Amaris-нова философия в рефрактивната 

хирургия, Реферативен Бюлетин по Офталмология, 3/2009, 30-35; ISSN 1310-

3792 

Резюме 

Перфекционизмът на съвременния човек поставя все повече изисквания пред 

медицината. Надпреварваме се с технологичния прогрес. Днес вече не говорим за 

зрение 20/20, а за зрение 20/10. Рефрактивната хирургия на роговицата има своите 

идеални цели. Идеалният аблационен профил притежава конкретни оптически, 

физиологични и функционални характеристики. 

 

28.  Митова Д., Диабетна ретинопатия, Реферативен Бюлетин по Офталмология, 

4/2009, 44-48; ISSN 1310-3792 

Резюме 

Диабетната ретинопатия е сериозен социо-медицински проблем и водеща причина за 

слепота между 20-74 год. Тя обхваща 7% от популацията и се счита за епидемия, като 

30-40% са недиагностицирани случаи. За патогенезата имат значение хипергликемията, 

възпалението както и повишенитe нива на специфични цитокини интравитреално. 

 



29.  Митова Д., Акомодация. Пресбиопия-оперативни методи за корекция; 

Presbyopia-the Last Frontier, Реферативен Бюлетин по Офталмология, 5/2009, 

37-48; ISSN 1310-3792 

Резюме 

Акомодацията е промяна в рефракцията на окото при промяна в зрителния стимул за 

близо и далеч. Пресбиопията е прогресивна загуба на акомодацията, свързана с 

възрастта. В статията се разглеждат теориите за акомодация и оперативните методи зa 

корекция на пресбиопията. 

 

30. Новите стандарти в рефрактивната хирургия, Реферативен Бюлетин по 

Офталмология, 2/2012, 34-48; ISSN 1310-3792 

Резюме 

Целта на настоящата статия е да анализира и обобщи новите стандарти в 

рефрактивната лазерна хирургия въз основа на личен и световен опит. Необходимостта 

от стандарти се налага в контекста на добрата медицинска практика и високите 

изисквания от страна на пациентите по отношение на козметичната хирургия. 

 

31. Митова Д., Съвременна концепция за патогенезата на диабетната 

ретинопатия, Реферативен Бюлетин по Офталмология, 4/2014, 13-26; ISSN 

1310-3792 

Резюме 

Продължителната хипергликемия и свързаните с нея биохимични нарушения 

отключват каскада от процеси, обуславящи микроваскуларните нарушения при диабет. 

Оксидативният стрес е ключовото звено в съвременната концепция за патогенезата на 

диабетната микроангиопатия. 

Ключови думи: оксидативен стрес, микроангиопатия, растежни фактори, AntiVEGF  

 

 

32. Митова Д., Йорданова И., Хемодинамика при глаукома, списание Глаукоми, 

том VI, брой 2/2017;7-14; ISSN1314-7692 

Резюме 

Цел: Да се изследват хемодинамичните промени в папилата на зрителния нерв и 

перипапилерната зона с Ангио-ОСТ. Да се приложи корелационен анализ на ангио-

ОСТ параметрите, ОСТ параметри и периметрични показатели. Да се потърси 

корелация между съдовата плътност (Flow Dencity), структурните параметри 

(RNFL/FLV) и функционални промени (sLV/MD). 



Методи: Включени са 50 пациента (91 очи), разпределени в три групи: пациенти с 

хипертензивна глаукома, с нормотензивна глаукома и суспектни за глаукома. 

Приложени са ОСТ и Ангио-ОСТна зрителен нерв и GCC (RTVue-XR, Avanti, 

Oрtovue). Периметрия с Octopus. Резултатите с аизчислени като коефициент на 

Пиърсън „r”. Експериментален софтуеър за изчисление на съдовата плътност на 

папилата и перипапилерната зона е използвана. 

Резултати: Корелацията между съдовата плътност и структурните и функционалните 

промени е по-висока при групата пациенти с нормотензивна глаукома в сравнение с 

групата пациенти с хипертензивна глаукома. Много висока корелационна зависимост 

се установи при суспектните за глаукома. Обсъжда се първичният или вторичен  

характер на намалената съдова плътност в диска на зрителния нерв при нормотензивни 

пациенти-наличие на първична съдова патология. 

Заключение: Установява се висока чувствителност и специфичност на метода Ангио-

ОСТ. Може да се използва като самостоятелен диагностичен фактор при суспектни за 

глаукома пациенти и да се приложи в процеса на стадиране и проследяване на 

прогресията при глаукома. Приложим е за доказване на първична съдова патология в 

патогенезата на глаукомата. 

Ключови думи: глаукома, Ангио-ОСТ, корелационна зависимост, съдова плътност, 

структурни и функционални показатели, диск на зрителния нерв, перипапилерна зона 

 

 

33. Т. Митов, Г. Филева, М. Милкова, Ж. Борисова, П. Стойчева, Д. Митова, 

Постоперативни ендофталмити след факоемулсификация за период от 3 

години(2003-2005), Реферативен бюлетин,1/2007; 39-42; ISSN 1310-3792 

 

Резюме 

Ендофталмитът е възпалителна реакция, вследствие на попадане на бактерии, гъби или 

паразити интрабулбарно. Постоперативните ендофталмити са екзогенни и се срещат с 

различна честота. При направено ретроспективно проучване в Очна клиника Света 

Петка за периода 2003-2005 се установи следната честота: 0,07% след ЕККЕ (6 840 

очи) и 0,28% след Phaco (5 680 очи) 

 

 

 

34. Митова Д., Флуоресцеинова ангиография-показания и интерпретация, 

Реферативен Бюлетин по Офталмология, 3/2002, 23-29; ISSN 1310-3792 

Резюме 

Като диагносточен метод флуоресцеиновата ангиография датира от 1970 г. Методиката 

многократно е подобрявана, като днес ангиографията представлява неразделна част от 

сложния диагностичен процес в офталмологията. Мястото и в този процес, както и 

показанията за нея се определят в контекста на цялостното клинично изследване-

анамнеза, биомикроскопска находка (вкл. Фундусбиомикроскопия), периметрия и т.н. 

Основно показание са заболяванията на задния сегмент на окото, в частност съдовата 



патология на ретината и хороидеята, както и редица вродени аномалии, заболявания на 

зрителния нерв, неопластични заболявания. ФАГ има значение при определяне 

диагнозата, прогнозата и терапевтичното поведение при редица заболявания. Прилага 

се в случаите на диференциално-диагностично дирене. 

 

 

35. Митова Д., Ултразвукова диагностика в офталмологията, Реферативен 

Бюлетин по Офталмология, 1/2003, 13-25; ISSN 1310-3792 

Резюме 

Ултразвуковата диагностика е широко използвана в медицинската практика. Д-р 

Karl Ossoing прави полулярна тази методика в офталмологията под названието 

стандартизирана ехография през 1975 г. Стандартизираната ехография 

представлява комбинация от А- и В-ехография в общ модул със зададени 

стандартни параметри. Тази комбинация позволява съчетаването качествата на 

едно-и двуизмерната методика  и сравнимостта на резултатите. Възможността за 

екзактна диагностика, сравнимост на резултатите, лесна достъпност и не на 

последно място ниската цена в сравнение с други образни методики е направило 

ехографията безценен метод в диагностиката на предно-и задносегментната очна 

патология 

 

 

36. Милена Милкова. Г. Филева, Д. Митова, Т. Митов, Следоперативен подход 

при пациенти, претърпели PRK и lASIK, Реферативен бюлетин 3/2002, 34-39; 

ISSN 1310-3792 

 

Резюме 

Фоторефрактивната кераатектомия (PRK)-представлява лазерна процедура, при която 

се извършва лазерно или манулано сваляне на корнеалния епител и впоследсвие 

лазерна аблация на корнеалната строма. Във връзка с това в постоперативния период 

има три основни проблема: 

 Възможно най-бързо затваряне на епителния дефект 

 Борба с болковия синдром 

 Модулиране на крайния рефрактивен и зрителен резултат 

 

 

 

 

37. Т. Митов, Д. Митова, Есхимерна процедура- показания и противопоказания, 

Реферативен бюлетин, 1/2002;25-30; ISSN 1310-3792 

 

Резюме 

Рефрактивната хирургия доби голяма популярност през последните години. Все по-

голяма прецизност добиват методи като радиерна и астигматична кератотомия, 



рефрактивна ленсектомия с имплантация на вътреочна леща (вкл. Торична IOL), чиста 

ленсектомия, имплантация на факични вътреочни лещи, термокератопластика, 

интракорнеални импанти и др. Ексимерните лазери откриха нова ера в рефрактивната 

хирургия. 

 

 

 

38. Митова Д., Периметрията като диагностичен метод-индикации, 

интерпретация, диференциално-диагностични възможности, Реферативен 

Бюлетин по Офталмология, 5/2003, 9-22; ISSN 1310-3792 

Резюме: 

За периметрията като диагнностичен метод е писано много. Целта на настоящото 

изложение е клинично ориентирана. Кога да назначим периметрия? Какъв тип 

периметрия да изберем? Каква информация ще ни даде? Как да разшифрираме данните 

от периметричното изследване в контекста на клиничната находка? Достоверно ли е 

изследването и можем ли да му се доверим? 

 

 

39. Филева Г., Митов Т., Милкова М., Митова Д., Екстракапсулна катарактна 

екстракция и имплантация на вътреочни лещи при хиперматурирали 

катаракти – особености в техниката, Реферативен Бюлетин по Офталмология, 

5/2001, 39-41; ISSN 1310-3792 

Резюме: 

Хиперматуриралите катаракти, които са често срещана патология за нашата страна, 

определено изискват по-особен оперативен подход и внимание от страна на 

офталмохирурга. Предмет на настоящото изследване са трудностите и начините на 

поведение при тези случаи. Проблемите се дължат на изразената фиброза на капсулния 

сак и слабите цинови връзки. 

 

40. Митова Д., Актуални проблеми на глаукомата-актуализация на 

диагностичните и терапевтични критерии, Реферативен Бюлетин по 

Офталмология, 1/2006, 25-32; ISSN 1310-3792 

Резюме: 

Днес глаукомата се разглежда като група от прогресивни дегенеративни оптикопатии с 

комплексна етиология. Съществуват множество неизвестни по отношение на 

етиологията, патогенезата, диагностиката и адекватното лечение на това заболяване. 

ВОН е един от факторите в патогенетичната каскада от дегенеративни процеси. Новите 

насоки в подхода към глаукомата подчертават  значението на ранната диагноза, 

качеството на живот на пациентите, аспектите в оценката на риска, връзката между 

структура и функция с оглед ранна диагностика на заболяването. 

 


