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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

на д-р Яна Манолова Манолова, д.м. 

 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„Доцент“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 

професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Очни 

болести“ - за факултет „Медицина“, Катедра „Очни болести и зрителни 

науки“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна  

 

публикуван в „Държавен вестник“, бр.23 от 17.03.2017г. 

 

 

За участие в конкурса са представени следните научни трудове:   

 

 Автореферат на дисертационен труд – 1 бр.  

 Монография – 1 бр.  

 Пълнотекстови публикации в български (38 бр.) и чуждестранни научни 

списания (8 бр.), подредени в хронологичен ред  

 Публикувани резюмета от участия с постери и доклади в български (10 бр.) и 

чуждестранни научни форуми (3 бр.), подредени в хронологичен ред 

 

I. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И 

НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“. Трансплантация на амниотична мембрана - 

логистика, хирургически техники и микроструктурен анализ на резултатите. 

Автореферат. Варна. 2017г. 

Дисертационния труд е посветен на трансплантацията на амниотична мембрана (АМТ). 

Малко се знае за микроструктурната характеристика на мембраната, както и за 

въздействието ѝ върху различни патологични процеси.  Целта на дисертационния труд е 

да се оцени клиничния ефект от АМТ при пациенти с нарушена очна повърхност. Въз 

основа на получените резултати да се създадат стандарти за приложение на АМ при 

различни патологични промени, засягащи очната повърхност за България, съобразени с 

Европейските и световни директиви. Проучването е проведено в Катедрата по очни 

болести и зрителни науки на Медицински университет - Варна на територията на 

Специализирана болница по Очни болести за активно лечение - гр.Варна за период от 7 
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години. В него са включени 306 пациента преминали, изследвани и оперирани в СБОБАЛ 

в рамките на 7 годишен период (oт 01.2010г. до 10.2016г.). Общия брой на извършени 

трансплантации на амниотична мембрана (АМТ) е 546. На всички пациенти е извършена 

трансплантация на криосъхранена амниотична мембрана. В зависимост от тежестта на 

обективната симптоматика и вида на заболяването е извършена трансплантация тип 

покритие и/или пълнител в един, два или повече слоя. Направена е оценка на 

субективната симптоматика и обективните признаци, степенувани по тежест, както и 

оценка на връзката между вида на трансплантацията и съответните симптоми и 

признаци. С помощта на IVCM е направена качествена и количествена оценка на 

промените в АМ и таргетната тъкан на микроструктурно ниво. АS-OCT е използвана за 

морфометричен анализ и оценка на промените в дебелината на дефектните участъци на 

роговицата и  е извършено наблюдение на поведението и интеграцията на АМ в 

рецепиентната тъкан. 

Резултатите от проучването показват важната роля на АМ за лечение на увредената очна 

повърхност, което често е свързано със забавено възстановяване и риск от вътреочно 

възпаление. В предоперативния период 75 % от пациентите изпитват умерена и 

постоянна тежка болка, докато в постоперативния - болката значително намалява още на 

8-мия ден, и още по-значимо до 25ти ден. Доказа се липса на фотофобия при повече от 

50% от изследваните пациенти след АМТ. В пред и постоперативния период е доказана 

значима разлика на зачервяването при всички групи над 55%. При групите с 

невротрофични язви, травми и изгаряния остават 40 % от случаите със средно 

зачервяване и единични случаи с тежки зачервявания (1,40 %). Доказа се липса на 

сълзене и секреция при преобладаващата част от пациентите на 25тия ден, като най-

добро е повлияването при бактералните каратити. Оценката на промяната на зрителната 

острота показа най-малко повлияване от приложението на АМ. Във всички групи на 8-

мия ден не се наблюдава сигнификанта разлика. На 25-тия ден най-добър ефект има при 

вирусните кератити, рецидивиращите роговични дефекти и травми и изгаряния. 

Минимален ефект е наблюдаван при постоперативните кератити. Доказа се промяна на 

инекцията още на 8-я ден от постоперативния период при всички пациенти. На 25-тия 

ден по-силно е повлияването при роговичните рецидивиращи дефекти, следвани от 

постоперативните и вирусните кератити. Най-слаб ефект има при невротрофичните язви. 

Най-голяма ефективност по отношение на големината на роговичната язва е отчетена 

при бактериалните, постоперативните кератити, роговичните рецидивиращи дефекти, 

травми и изгаряния. Най-изразен ефект от АМТ по отношение дълбочината на язвата е 

наблюдаван  при травми и изгаряния. При всички други групи ефектът е под 40%. 

Минимален резултат се отчита при постоперативните кератити, вероятно поради 

високия дял на пациентите с булозна кератопатия в групата. АМ повлиява броя и 

големината на инфилтратите най-добре в групите на бактериални, вирусни и 

невротрофичните язви. Доказва се, че наличие на хипопион се наблюдава най-често при 

бактериалните кератити, като при тях ефекта след приложение на АМ е >70%. 

IVCM е изключително сложно изследване при пациенти с нарушена очна повърхност. 

Предоперативно с IVCM ясно се визуализират пет слоя на АМ (епител, базална 
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мембрана, компактен слой, фибробластен слой и спонгиозен слой). На 2-рия ден от 

трансплантацията средната плътност  на АЕC е 3026±50кл/mm2. Средната дебелина на 

АМ е 118±40µm. Под епителния слой на АМ се наблюдават новообразувани големи, 

плоски, незрели клетки на повърхностния епител на роговицата със средна плътност 

598,4±66,38кл/mm2. Базалните клетки също показват незрялост и средната им плътност 

е 1804±93,32кл/mm2. На 8ми и 25-тия ден се наблюдава постепенно увеличаване 

плътността на зрелите повърхностни и базални клетки, наличие на суббазален нервен 

плексус и  нормално разпределение на кератоцитите в повърхностните и дълбоките 

слоеве. По отношение на амниотичната мембрана на 8-мия ден са визуализирани 

единични, а на 25тия ден липсват ясно разграничими слоеве. Mорфометричният анализ 

с помощта на AS-OCT при пациенти с нарушена очна повърхност показва подобрение в 

роговичната дебелина още на 8-мия ден, което е сигнификатно значимо спрямо 

изходната стойност. На 25-тия ден единствено в групата на бактериалните и 

постоперативни кератити е наблюдавано подобряване на дебелината, докато в 

останалите групи има известен спад, но той е до 10% спрямо дебелината на 8-мия ден. 

При дълбоки дефекти успешно е използвана комбинирана техника тип пълнител и 

покритие, като най-често използвания метод е „pleats folds” техниката. АМТ 

възстановява перфорирани участъци на роговицата за продължителен период от време. 

Констатирано е също така, че извършването на трансплантация при активно възпаление 

не води до успех от последващата палиативна интервенция - кератопластика. Най-често 

усложнение е стапяне на трансплантата. Установено е, че предимството на AM в 

реконструкцията на очната повърхност е, че  има по-добър козметичен резултат, има по-

добра видимост за мониториране на възстановителните процеси и туморните рецидиви. 

Тя е по-тънка и по-прозрачна отколкото оралните мукозни мембрани. Човешката АМ е 

динамична тъкан, която се променя през бременността, така че да се адаптира към 

нуждите на плода. Освен това съставът на амниона, включително растежните фактори, 

дебелината и хистологията варират при различните донори. Човешката АМ от 38-39 

гестационна седмица и 35годишен донор са с по-високи нива на растежни фактори, което 

разбира се оказва влияние и на терапевтичния ефект на мембраната. Необходим е 

внимателен подбор на донорите с оглед постигането на максимално добър терапевтичен 

ефект, което е посочено като изискване в стандартните оперативни процедури създадени 

за Центъра за транслационна медицина и клетъчна терапия към УМБАЛ „Св. Марина“.  

В заключение АМ е доказано средство на избор при труднолечими, рецидивиращи и 

тежки патологии на предния очен сегмент. Тя е биологичен субстрат, алотрансплантат с 

огромен потенциал за лечение, като намалява нуждата от продължителното използване 

на токсични субстанции и намалява директния досег на консервантите до очната 

повърхност. 

 

II. МОНОГРАФИЧЕН (ХАБИЛИТАЦИОНЕН) ТРУД 

Манолова Я. Хирургично лечение на предна очна повърхност. Варна. Университетско 

издателство, МУ – Варна, 2017. ISBN  
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Резюме: Монографичният труд представлява обзор на съвременните методи за лечение 

и диагностика на една от най-деликатните повърхности в човешкото тяло - предна очна 

повърхност (ПОП). Заболяванията на ПОП заемат все по-голямо място сред очните 

заболявания, като не малка част от тях остават недиагностицирани. Въпреки 

медикаментозното насочване на баланса на ПОП, понякога възпалителният процес, 

цикатризацията и неоваскуларизацията прогресират, което води до порочен кръг на 

промени, често свързани с необратими последствия, крайният изход на които е 

роговична слепота. Правилното познаване на анатомо-физиологичните особености на 

ПОП е от основно значение за менажирането на тези заболявания. Изборът на правилната 

оперативна техника при трудно лечими, неподаващи се на консервативното лечение 

случаи е изключително важен за овладяване на коварните процеси.   

В началото на монографията са представени основните компоненти на предната очна 

повърхност - клепачи, конюнктива, роговица, лимб, мигането и динамиката на слъзния 

филм. Разгледани са техните анатомични особености и патофизиологични механизми на 

реакция спрямо различни условия на средата. Преди извършването на хирургична 

интервенция е важно правилното разпознаване на признаците на слъзна дисфункция 

(тежък сух синдром), направилната архитектоника на клепачите (напр. лагофталм, 

трихиаза) и други придружаващи признаци (напр.галукома), които трябва да бъдат 

предварително разпознати и лекувани. Представен е един от най-ценните в съвременната 

практика неинвазивен метод за детайлно, in vivo изследване на ПОП – лазер сканираща 

ин вино конфокалната микроскопия. Обсъдени са различни патологични процеси на 

ПОП, които могат да бъдат проследявани на различна дълбочина и в динамика с 

представената методика.  

Във втората част се разглеждат историческите аспекти при развитието на техниките за 

повлияване на ПОП – от предположенията за съществуването на лимбалните стволови 

клетки до ерата на регенеративната медицина и нейните възможности, в частност 

тъканното инжинерство. Описани са различните техники на конюнктивални ламба, на 

трансплантация на амниотичната мембрана и техниките за трансплантация на стволови 

клетки. Особено внимание  е обърнато на амниотичната мембрана поради нарастващия 

интерес сред клиницистите и в научните среди. Като една от най-устойчивите 

ембрионални тъкани тя се оказа перфектен матрикс за клетъчна адхезия, миграция, 

растеж, пролиферация и диференциация на клетките. Тя има мощен 

противовъзпалителен, антибактериален и антиангиогеген ефект и успоредно с това 
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индуцира формиране на екстрацелуларен матрикс, и подпомага възстановяването на 

тъканите.  

Представени са съвременните хирургични техники за повлияване на ПОП – от 

класическите техники за стабилизиране на ПОП, през различните транпслантационни 

процедури до последната стъпка в лечението – кератопротезирането. Важна е 

предоперативната оценка на пациентите за добрия краен зрителен резултат - оценка 

степента на лимбална исхемия, степента на засягане и възпаление на конюнктивата и 

останалите структури на ПОП, едностранността или двустранността на заболяването, 

наличието на нормална слъзна секреция, възрастта на пациента, наличието на системни 

заболявания, които могат да бъдат от значение за евентуалното провеждане на системна 

имуносупресия. Особено внимание е обърнато на различните техники за трансплантация 

на амниотичната мембрана като първи метод на избор при множество заболявания на 

ПОП след неуспех от медикаментозното лечение. Разгледано е повлияването на тежки 

заболявания на ПОП в зависимост от приложението на представените хирургически 

методи. Роговичната трансплантация (пенетрираща или ламеларна) си остава незаменим 

метод за лечение при липса на лимбална инсуфициенция. Напредва развитието на 

ламеларните процедури с цел премахване само на заболялата част от роговичната тъкан. 

Възможностите за по-голяма прецизност при извършването на трепанацията на 

донорската и реципиентната роговица нараснаха с навлизането на исхимерния и в 

последните години на фемтосекундния лазер. Крайният вариант за лечение т.нар. 

кератопротезиране е малко застъпено у нас – но е възможност, тогава, когато останалите 

техники не са довели до нужния резултат. 

 

III. СЪАВТОРСТВО в глава „Сетивни функции на нервната система. 

Зрителна и сетивна система.“, Университетско издание на МУ - Варна 

(под печат, приложена служебна бележка)  

Автори: Пиарета Николова  

     Яна Манолова 
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IV. ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

 

А. Публикации в български списания: 

 

1. Групчева Хр., Пеева С, Манолова Я. Мултицентрично клинично проучване 

в България на Purevision 2HD: Мит ли е идеята за висока резолюция в 

контактологията, Български офталмологичен преглед 2012, брой 1 стр. 34-

40;  

Резюме: Целта на мултицентричното проучване е анализ и съпоставка на субективната 

оценка на лекарте и пациентите за новата силикон-хидрогелна леща Purevision 2 HD. 

Проучването е с проспективен характер и е базирано на 3 различни въпросника, насочени 

към пациента и напасващия контактолог, на първа визита и след 14 дни. Участието в 

проучването е доброволно и само на пълнолетни лица със сферична рефракция и 

астигматизъм под 0.75 Д. Включени 104 пациенти (208 очи) от 11 центъра за напасване 

на контактни лещи. От тези пациенти 33% са носили силикон-хидрогелни лещи, а 40% 

не са носили лещи. По-голямата част от пациентите са били с миопия (78%). Преобладава 

ежедневният режим на носене (82%). Разтворите за поддръжка са основно Renu (40%), 

Optifree (26%), Biotrue (8%). Незабавното „усещане” при преминаване или адаптиране 

(първични пациенти 40%) на Purevision 2 по отношение на обща оценка, комфорт и 

зрение е 5.61 (от максимална 6.00). Предварителната оценка на лекарите показва 

подобрение на зрителната острота при 25 (21%) очи (без промяна на диоптъра). При 87% 

от изследваните очи е наблюдавана отлична центрация. Първоначалната оценка на 

лекарите по отношение на напасването качеството на зрение и комфорт на пациента е 

отлична. Финалната оценка на лекарите и пациентите е преобладаващо отлична както по 

отношение на комфорта така и по отношение на зрението.  Purevision 2 HD е леща, 

напълно отговаряща на съвременните изисквания с доказани от практиката възможности 

да подобри зрението, комфорта и качеството на живот на пациентите. Лещата е лесна за 

употреба и се манипулира без трудности, независимо от факта, че тя е изключително 

тънка, което я прави отлична първа възможност. Съчетаването на лещата с разтвора 

Biotrue е препоръчително. 

 
 

 
2. Хр. Групчева, Я. Манолова, Д. Групчев, С. Пеева. Taflotan sine и реакцията 

на очната повърхност; Списание глаукоми, 2012, бр.1, стр17-21;  

 

Резюме: Целта на проучването е да се проследи ефектът на монодозов препарат Taflotan 

sine (Santen) върху очната повърхност както субективно, така и обективно с помощта на 

конфокална микроскопия на живо. В проучването са включени 20 пациенти, 12 от които 
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с тежки субективни оплаквания от зачервяване, дразнене, сълзене, преходно намаляване 

на зрението и/или болка. Субективната симптоматика е оценена по четиристепенна 

скала: липсва (0), слаба (1), умерена (2), тежка (3). Обективно е използвана скалата за 

хиперемия на Ефрон (0-4 с илюстрации) и конфокална микроскопия на живо HRT II 

модул за роговица. Средна стойност на налягането при приложение на медикамент с 

консервант е била 18.96±6.36 за дясно око и 19.28±5.48 за ляво око, като след минимум 

четириседмична употреба на Taflotan sine (Santen) тези стойности са респективно 

19.26±7.21 за ДО и 19.32±7.17 за ЛО. Средните стойности на субективната оценка 

преди/след Taflotan sine (Santen) са както следва: зачервяване 2.28/1.03, болка 0.46/0.31, 

дразнене 1.49/0.83, сълзене 2.05/0.91, замъгляване 1.02/0.57. С помощта на конфокална 

микроскопия се визуализира значително намаляване на калибъра на съдовете с до 52% и 

значимо намаляване на броя на инфилтриращите клетки с до 2.5 пъти. Липсата на 

консервант в Taflotan sine (Santen) има положителен ефект върху предната очна 

повърхност по отношение на зачервяването и субективните оплаквания, без това да 

променя ефекта на понижаване на ВОН. Обективно промените се визуализират с 

конфокална микроскопия на живо и демонстрират редукция на инфилтрацията и свиване 

на калибъра на съдовете. 

 

 

3. Манолова Я, Групчева Хр. Амниотична мембрана - нови възможности за 

възстановяване на предна очна повърхност. Списание МEDICAL, 2015, 18, 

62-66; 

 

Резюме: Предната очна повърхност е една от най-деликатните в целия организъм. 

Нейните основни структури са клепачите, конюнктивата, слъзният филм и 

роговицата. Роговицата, като част от външнaта обвивка на окото е изложена на 

непрекъснатото въздействие както на околната среда, така и на постоянното 

движение на клепачите по повърхността ѝ. Важността на тази структура се определя 

и от нейната прозрачност и аваскуларност, липсата на дележна активност на клетките 

в по-дълбоките слоеве. При лечение на различни комплицирани заболявания на 

очната повърхност много често е нужна среда, която от една страна да протектира 

роговицата, а от друга да стимулира растежа и диференциацията на повърхностните 

клетки, както и да ускорява възстановителните процеси и зарастването. Днес във века 

на иновациите имаме алтернатива и тя се нарича тъканно инженерство. Един от най-

важните компоненти на биоинженерството е носещата матрица, създадена да осигури 

растежа на клетки и тъкани. Матрицата трябва да се интегрира лесно в приемната 

тъкан и да осигурява отлична среда за клетъчен растеж и диференциация. Повечето 

матриксни материали са получени от тъкани на бо-зайници. Преди около 100 години 

тези характеристики бяха открити в една от най-устойчивите ембрионални тъкани – 

амниотичната мембрана (АМ). Нейната специална структура и биологична 

жизнеспособност я направиха идеален кандидат за матриксна матрица. Преди 75 
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години е документирано първото й приложение в офталмологията. От тогава до днес 

след дългогодишни трудни преходи на успешни и безуспешни трансплантации, на 

търсене на различни начини за обработка и съхранение с цел запазване на жизнените 

ѝ характеристики, АМ се наложи в реконструктивната хирургия на предната очна 

повърхност. 

 

 

4. Василев К., Манолова Я., Групчева Хр. Сухо око: микроструктурно 

изследване при синдром на Sjogren. Списание Наука и младост, 2016, 57-

60; 

Синдромът на Sjögren (SS) е автои-мунно заболяване, характеризиращо се 

възпаление и лимфоцитна деструкция предимно на слъзните и слюнчените жлези. 

Синдромът често е асоцииран с офталмологична симптоматика – синдром на 

слъзнадисфункция, следствие от намалена продукция на водната фаза на слъзния 

филм.Синдромът на сухо око включва ши-рок комплекс от клинични белези и су-

бективни симптоми, които правят дефи-ницията и класификацията му многооб-разна. 

Това е и една от причините да има много термини, свързани с това състоя-ние 

хронично сухо око, дисфункция на слъзния филм, сух кератоконюнктивит. 

Синдромът на сухото око е чест проблем в очната клинична практика. Въпреки това 

съществуват трудности за точно и подробно диагностициране и за лечението му, тъй 

като не винаги клиничните белези съвпадат със симптомите, съобщени от страна на 

пациента. Лазер сканиращата конфокалнамикроскопия (in vivo LSCM) е нов подход 

за изследване на живо на биологичните тъкани. Уникалните физични характерис-

тики на тази методика позволяват микроскопска визуализация до ниво клетка на 

всички роговични слоеве, обемна реконструкция в дълбочина, както и изс-ледване на 

кръвотока в лимбалните съ-дове в реално време. С помощта на спе-циален софтуер 

на апарата се извършват прецизни измервания и изчисляване на плътността на клетки 

и специфични структури, което позволява детайлен ка-чествен и количествен анализ 

на измене-нията на роговицата и предната очна по-върхност в норма и при различни 

пато-логични състояния. В България тази методика се прилага успешно от няколко 

години. Целта на проучването е да се оценят промените на предната очна повърх-

ност – роговица и конюнктива, както и на Мейбомиевите жлези (МЖ), при пациенти 

със сухо око и синдром на Sjögren (SS). Да изследва разпределението на 

Лангерхансовите клетки в рогови-цата на тези пациенти на живо чрез ла-зер-

сканираща конфокална микроскопия. В проучването са включени общо 40 очи, от 

които 20 очи на 10 пациенти със субективни се оплаквания и обек-тивни клинични 

признаци на сухота в очите и SS, и контролна група от 20 очи на 10 здрави пациенти 

на същата въз-раст. Лазерната конфокална микроско-пия наживо е извършена на 

всички су-бекти с ново поколение лазерен конфо-кален микроскоп HRT3-RCM 

(Heidelberg Retina Tomograph – Rostock Cornea Module, Heidelberg Engineering GmbH, 

Germany). Работата на микроскопа се базира на диоден лазеротклас I (λ = 670 nm), 
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резолюцията е 1 μm и 4 μm (съот-ветнолатерална и вертикална), увеличе-нието е до 800 

пъти. Изследвана е централната част на роговицата, както и централната и вътрешната 

трета на долния клепач при всички очи. Качествените снимки (без артефакти от 

движение и компресионни линии) от различните слоеве са селектирани за последващ 

качествен и количествен анализ. За целите н аколичествения анализ клетките (на 

базалния епител, предна, заднастрома и ендотел) и ацините на МЖ са преброени с 

помощта на вградения софтуер на апарата. Данните са представени като гъстота на 

клетките (кл/мм²) ± SD. Оценено е също наличието и разпространението на Лангерхансо-

ви клетки в роговицата. 

 

 

5. Групчева Хр., Симова Ж., Бояджиев Д., Манолова Я. Лещи за еднократна 

употреба от Хипер гел – възможности, субективна оценка и клинични 

характеристики. Български Офталмологичен преглед, брой 1, 2015 (8-15) 

 

Резюме: Целта на проучването е анализ на пациентите и корелацията и с обективните 

характеристики на еднократни контактни лещи израбоетни от хипергел. В това 

национално, мултицентрично, проспективно проучване са поканени 11 

контактологични, индивидулани и групови практики за проспективно набиране на 10 

пациента на специалист. За целта на проучването са разработени 2 формуляра с по 2 

части, съответстващи на 4-те стъпки на проучването. Формулярите съдържат 

въпросници за пациентите и карта за отразяване на клиничните наблюдения и 

въпросници за специалистите. Картите са унифицирани заради мултицжентровия 

характер на проучваенто, както е създаден и алгоритъм за прецизно извършване на 

всички стъпки. В проучването са включеи 9 специалиста и 2 специализирани практики. 

Набрани са общо 116 пациента, като 106 досиета са попълнени съобразно изискванията. 

Средна възраст на изследваниет пациенти 25 години (18-46), като 64% от пациентите са 

от женски пол и преобладаваща рефракционна аномалия миопия (79%). Общата ожцнека 

за непосредствен комфорт и зрение при преминаване или адаптиран (първични пациенти 

70%) на еднократни лещи от хипергел е отлична 5.86 (от максимална 6.00). Сано 11 

пациента са дали много добра оценка и една добра. Предварителната оценка на лекарите 

показва подобрение на зрителната острота (без промяна на диоптърта), което се дължи 

на по-доброто овлажвяване. При 100% от изследваните очи е отчетена отлична 

центрация. Първоначалната оценка на лекарите по отношение на напасването, 

качеството на зрение и комфорт на пациента (90.5%). Финалната оценка на лекарите и 

пациентите е отлична, както по отношение на комфорта, така и по отношение на зрението 
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за 108 пациента (93%).  Извършени са регресионен и корелационен статистически 

анализ. Хипергелът е вероятно бъдеще на еднократните контактни лещи поради 

съчетаването на висока кислородопропускливост, постоянно водно  съдържание и 

отлична омокряемост. Това пилотно проучване показва отлични отзиви, както от страна 

на пациентите, така и на контактолозите. Еднократните лещи са най-безопасният и 

удобен начин за контактна корекция и навлизането им в Българската контактологична 

практика открива възможност за подобряване качетвото на живот, незвисимо о т 

възрастта. 

 

 

6. Я. Манолова, М. Бояджиева, Д. Бояджиев, М .Маринов, З. Златарова, Хр. 

Групчева. Резултати от скринигова програма за откриване на пациенти с 

глаукома. Списание глаукоми, 2017,том VI, брой 1,стр.6-11 

 

Резюме: Първичната откритоъгълна глаукома (ПОЪГ) е една от водещите причини за 

необратима слепота в световен мащаб. Основните проблеми са свързани с липсата на 

достатъчно информираност и активност от страна на пациентите навреме да търсят 

симптоми на заболяването и да посещават очен кабинет с профилактична цел. Целта на 

проучването е да се направи анализ на основните демографски показатели на жители на 

Североизточна България, включили се в скрининга, рисковите фактори за поява на 

глаукома и да се оцени ефектът и възможностите на проведения скрининг. В рамките на 

общинска прогрaма „Глаукома“ e сформиран екип от висококвалифицирани 

специалисти – офталмолози и професионалисти по здравни грижи. Една от основните 

дейности при провеждане на програмата „Глаукома“ е анкетирането на лицата от целева 

група – пациенти над 50 г., по проблемите на очното здраве. Проучването е проведено в 

периода септември – ноември 2016 г. Анкетната карта е специално разработена и 

съдържа 12 въпроса. Извършен е пълен профилактичен преглед на пациентите, като 

резултатите са въведени в протоколи за скрининг. Данните са обработени чрез 

статистически анализ. Изследвани са 500 индивиди – 1000 очи. Всички са попълнили 

анкета, но 210 карти са върнати попълнени акуратно. Повече от половината анкетирани 

са жени – 67%. Суспектните за глаукома пациенти са насочени за допълнителни 

изследвания и уточняване. Резултатите от анкетните карти показват, че пациентите не са 

достатъчно информирани как да се грижат за очното си здраве и че предпочитат да 

посещават профилактични програми за катаракта, отколкото за глаукома, въпреки че 

одобряват провеждането на лекции и профилактичните глаукомни прегледи. Резултатите 

от очното изследване (пълен очен преглед) показват, че при профилактичните прегледи 

се откриват 78% пациенти с очна хипертензия, 18% са със суспектна глаукома, а 4% са с 

вече развита глаукома. Данните от направеното изследване и анкета са от изключително 
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значение за насърчаване на проекти за скрининг за глаукома, за ранното ú 

диагностициране и навременно започване на лечение, като и за развитието на стратегии, 

целящи опазване на очното здраве. 

 

 

7. Я. Манолова, Д. Бояджиев, М. Маринов. Трансплантация на амниотична 

мембрана при пациенти със симптоматична булозна кератопатия 

вследствие неоваскуларна глаукома с лош зрителен потенциал. Списание 

глаукоми, 2017,том VI, брой 1,стр.34-40 

 

Резюме: Целта на проучването е да се оцени клиничният ефект от приложението на 

амниотична мембрана (АМ) при пациенти със симптоматична булозна кератопатия в 

резултат на неоваскуларна глаукома с лош зрителен потенциал. Проучването е 

проведено в СБОБАЛ – Варна към Катедрата по очни болести и зрителни науки. 

Изследвани са 8 пациенти (8 очи) с неоваскуларна глаукома, довела до болезнена булозна 

кератопатия, лекувани неуспешно медикаментозно. Пред- и постоперативно е извършена 

оценка на субективната симптоматика, включваща болка, инекция и сълзене. Оценка на 

обективните признаци– брой на булите, брой и големина на деепителизираните участъци 

с помощта на биомикроскопия и оцветяване с флуоресцеин и морфометрична оценка на 

промените в роговицата с помощта на АS-OСT. Периодът на проследяване е 6 месеца. 

На всички пациенти е извършена трансплантация на криосъхранена амниотична 

мембрана Ало АМ (Център за транслационна медицина и клетъчна терапия към МУ – 

Варна). Използвана е класическата техника тип покритие с непрекъснат еписклерален 

викрилен шев 8-0 и поставяне на терапевтична контактна леща. При трансплантация на 

АМ тип – покритие е отчетено подобрение на симптоматиката при всички пациенти. При 

четирима се е наложила повторна трансплантация на АМ в рамките на 6 месеца. 

Трансплантацията на амниотична мембрана при пациенти със симптоматична булозна 

кератопатия в резултат на неоваскуларна глаукомас лош зрителен потенциал е ефективен 

метод за копиране на болковия синдром и дискомфорта, като повлиява възпалението на 

предната очна повърхност и подпомага роговичната реепителизация. 

 

 

8. Яна Манолова, Зорница Златарова, Алергичен конюнктивит, Мединфо, 

2017, бр.2, стр.34-37 

 

Резюме: Очната повърхност е изложена непрестанно на въздействието на околната 

среда. Тя реагира с множество имунологични отговори вследствие възпаление на 

роговицата и конюнктивата. Очната алергия е едно от най-четсо срещаните ссътояния 

което през последните години драматично нараства и основните причини за това с а 

генетичните фактори, замърсяването на въздуха, оитглеждаенто на домащни любимции 
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и излагането на тези фактори в ранна детска възраст. Очата алергия предизвиква 

неприятна съубективна симнптоматика, а при тежките форми като например атопичен 

кератоконюнктивит може да доведе до загуба на зрението. Въпреки по-доборото 

познаване на алергиите вследствие на множестовто научни и клинични изследвания това 

съсътояние много често се пропуска и следователно не се лекува адекватно. Новите 

лекарствени преперати за лечение на очна ларегия са с подобрена ефективност и 

безопасност. 

 

9. Манолова Я. Групчева Х. Алгоритми за трансплантация на амниотична 

мембрана – 7 годишни резултати, Офталм Ревю,бр.2 

 

Резюме: Tрансплантацията на амниотична мембрана (АМТ) през последните години се 

превърна в една от най-често извършваните оперативни процедури при тежки, 

неподаващи се на медикаментозното лечение заболявания на предния очен сегмент. 

Познаването на оперативните техники е изключително важно с оглед постигането на 

добър  постоперативен резултат. Целта на настоящото проучване е да се направи обзор 

на трансплантациите на амниотична мембрана за периода от 2001 до 2016г. и да се 

създадат алгоритми за оперативно лечение с цел трайно възстановяване увредената 

предна очна повърхност. В проучането са включени 420 пациента, преминали и 

оперирани в СБОБАЛ за 7 годишен период. На всички пациенти е извършена 

трансплантация на криосъхранена амниотична мембрана (АМ). Пациентите са разделени 

в седем групи по диагнози. В зависимост от тежестта на обективната симптоматика 

(големина и дълбочина на дефекта) и вида на заболяването е извършена трансплантация 

тип покритие и/или пълнител в  един, два или повече слоя. Оценка на големината и 

дълбочината на дефекта е извършена по тристепенна скала (големина- 1- до 4mm, 2- 4-

7mm, 3- >7mm от диаметъра на роговицата; дълбочина: 1 - < 20 %; 2 – 20-50 %; 3 - > 50 

% от дебелината). При 74% от болните е извършена трансплантация тип покритие, а при 

26% - техника тип пълнител. Доказана е  сигнификантна разлика във вида на 

трансплантацията при отделните групи диагнози. Повлияване на големината на язвата се 

наблюдава при всички видове трансплантации, като значително намаляване на размера 

има при трансплантациите тип – покритие, тип-пълнител (еднослоен) и тип-пълнител 

(двуслоен) (р < 0,001). При 98% пациентите на които е извършена трансплантация тип 

покритие на 25тия постоперативен ден се наблюдава възстановяване на роговичния 

дефект под 2mm. Същият ефект (92%) се наблюдава и при пациентите с еднослойна 

комбинирана трансплантация. При многослоен тип пълнител положително повилиявяне 

се наблюдава при 71%. Повлияването на дълбочината на язвата показва резултати 

подобни на тези свързани с големината. Амниотичната мембрана е доказано средство на 

избор при труднолечими, рецидивиращи и тежки патологични състояния, засягащи 

предния очен сегмент. Използването на подходящата оперативна техника  в зависимост 
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от вида на заболяването и тежестта на обективната симптоматика води до значително 

подобряване на постоперативния резултат.  

 

10. Групчева Хр., Манолова Я., Групчев Д., Маринов М. Терапевтични 

контактни лещи като възможност за повлияване на предна очна 

повърхност, Офталм Ревю,бр.2 

 

Резюме: Приложението на терапевтичните меки контактни лещи през последните 

години се превърна във важен елемент в лечението на роговичната повърхност. Те играят 

ролята на превръзка, облекчавайки субективната симптоматика, а от друга запазват 

овлажняването и спомагат реепителизацията. Познаването на характеристиките на 

лещите, основните индикации и контраиндикации за приложението им е изключително 

важно за прaвилното менажиране и положителното повлияване на процесите свързани с 

регенерацията на предната очна повърхност при пациенти с рецидивиращи роговични 

ерозии. Целта на проучването е да се оцени ефекта от приложението на силикон-

хидрогелни контактни лещи върху субективната и обективна симптоматика при лечение 

на синдрома на рецидивиращи роговични ерозии при различни групи пациенти. За 

период от 2 години са включени 48 пациента на средна възраст 38±12 години с вариации 

от 19 до 71 годишна възраст, 36 жени и 12 мъже. Всички пациенти са попълнили 

въпросник, за оценка на дискомфорта, нарушението на зрението и болката преди, 

непосредствено след и 24 часа след поставянето на лещата. За контрол е използвано 

незсегнатото око. Обективно е оценен блефароспазъмът, преди непосредствено след и 

24 часа след поставянето на лещата. Роговичният дефект е описан клинично с 

биомикроскопия преди, 24 часа и 1 седмица след поставяне на лещата. Направен е анализ 

на усложненията свързани с терапевтичната леща, както и на времето за повлияване и 

оптималното време за употреба на терапевтичните лещи. 28 от изследваните очи са с 

рецидивиращи ерозиии вследствие травма с остър предмет, 18 очи са с дистрофия на 

Коган и 2 очи с неизвестна причина. Анализът на субективната оценка за  дразненето, 

нарушението на зрението и болковия синдром показва, че от 39 очи с блефароспазъм, 

след поставяне на терапевтична леща остава само при едно око и липсва за целия период 

на проследяване при всички пациенти. Епителният роговичен дефект се повлиява най-

добре в групата на травматичните ерозии. Най-честото наблюдавано усложнение е 

«падане на контактната леща», а най-честата безимптомна находка са муциновите 

топчета. Използването на силикон-хидрогелни контактни лещи е ефективен подход за 

лечение на епителни роговични дефекти като от една страна повлияват субективния 

дискомфорт, а от друга  прекъсват порочното взаимодействие на клепачите с предната 

очна повърхност. Новите технологии в производството на контактни лещи със сигурност 

ще предоставят нови възможности за терапия на предна очна повърхност.   

 



 
14 

11. Ненкова Б., Манолова Я. Tехника задна ламеларна ротация при ентропион 

с трихиаза на горен клепач., Oфталм Ревю, бр.3 

 

Резюме: Ентропион на горен клепач е  рядко срещана патология. Често се представя като 

едностранен или двустранен папиларен конюнктивит,  причината за който убягва от 

вниманието на лекаря.  Причините са развитие на ентропиона са много, като една от тях 

е синдрома на отпуснатия горен клепач. Заболяването често остава недиагностицирано, 

докато не  се появят усложнeния, затова и броят на регистрираните случаи с тази 

диагноза  е малък. Целта е да се представи  техника “задна ламеларна тарзална ротация“ 

за оперативно лечение на случаи с ентропион на горен клепач. В изследването са 

включени 5 пациента с ентропион на горен клепач - 4 мъже и 1 жена на възраст 36-67г. 

Двама от мъжете са диагностицирани с ентропион и трихиаза вследствие floppy eyelid 

syndrome, двама са с идиопатична етиология, а жената е с цикатрициален ентропион 

вследствие химично изгаряне. Представяме оперативна техника тарзална ротация със 

заден досптъп за корекция на ентропион на горен клепач. Представени са 5 случая с 

ентропион на горен клепач. При всички оперирани болни се установи много добър ефект 

- липса на трихиаза и ентропион и  липса на субективни оплаквания, които са разделени 

в тристепенна скала (1- по-добре, 2-без промяна, 3- влошаване) в постоперативния 

период. Предложената оперативна техника  е лесно oсъществима,  с добър функционален 

и козметичен ефект. 

 

12. Манолова Я., Групчева Хр., Димитрова Кр., Групчев Д., Опазване на детско 

очно здраве – възможности и переспективи. Списание Български Лекарски 

Съюз 

 

Резюме: Целта на проучването е да се обобщят резултатите от ежегодна профилактична 

програма „Детско зрение” във Варна, да се оцени ролята на офталмолозите, лекарите от 

доболничната помощ и медицинските специалисти и  да се формулират препоръки за 

провеждане на ефективни профилактични дейности за опазване на детското очно здраве. 

Профилактичната програма «Детско зрение» се провежда регулярно от 2012 година в 

детски и учебни заведения в гр. Варна. За период от 5 години  са прегледани 5731 деца, 

на възраст между 5 и 8 години. Направен е анализ на зрителните и функционални 

резултати, както и икономическа оценка на труда на специалистите. От прегледаните 

деца  при профилактичния преглед  на 30,48% е дадена препоръка за пълен очен преглед, 

а  при  69,52% е установен зрителен статус, съответстващ на възрастовата норма. При 

вторичния преглед  рефракционни аномалии са открити при 88,49% от децата, 

амблиопия при  4,4 %, страбизъм при 2,24%, а 4,87% от децата са без зрителни 

нарушения. Обучението на лекарите от доболничната помощ и медицинските 

специалисти за извършване на първична профилактика би увеличило обхвата на 
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скрининга и ефективността на вторичната профилактика. У нас регламентираните 

дейности за профилактика на детското очно здраве са лимитирани и недостатъчни. 

Резултатите от проведените профилактични програми показват необходимостта от 

непрекъсната здравна грижа за нормално развитие на зрителната система и ранно 

откриване на зрителни нарушения в детската възраст. Вместо провеждане на епизодични 

локални профилактични програми, удачно е въвеждане на насочено специализирано 

обучение и придобиване на добра квалификация от всички медицински специалисти 

които осъществяват здравна грижа и дейности за профилактика на детското очно здраве. 

 

 

13. Групчева Хр., Манолова В., Групчев Д., Стойчева З. Трансплантация в 

офталмологията – нови възможности за запазване на предна очна 

повърхност, Списание Български Лекарски Съюз 

 

Резюме: Целта на проучването е да се обобщят резултатите от трансплантация на 

роговица и амниотична мембрана (АМ) за период от 10 години и да се направи анализ на 

възможностите за запазване и регенерация на очната повърхност с новите методи на 

тъканното инженерство. Използването на АМ в СБОБАЛ – Варна датира от 2004 година, 

като за периода на проследяване са направени над 1300 трансплантации с различни 

техники. Основните техники прилагани в тази ретроспективна серия са тип покритие и 

тип пълнител, в частност техниката на Ханада. За същия период са направени и 112 

пенетриращи роговични трансплантации, чрез класическа техника. Сравнени са 

резултатите на двете групи за зрителен, перцептуален и козметичнен комфорт. Няма 

установена разлика от прилагането на трансплaнтационни техники при двата полa, като 

средната възраст на пациентите е 53 години, с диапазон между 5 и 96 годишна възраст. 

От анализираните 1200 пациенти с трансплантации на АМ, 217 са на второто око. При 

316 се е наложила повторна трансплантация, а при 148 три и повече. При почти всички 

пациенти, на които е извършена трансплантация на АМ, се установява значително 

подобрение на признаците на основното заболяване – повишаване на зрителната острота 

(38%), намаляване степента на хиперемия и неоваскуларизация (70%), намаляване на 

големина и брой на епителните дефекти (78%), ограничаване на стромалното засягане 

(66%). Също така се наблюдава и подобряване на редица субективни признаци като 

болка (90%), фотофобия (70%), слъзотечение (77%). Не е наблюдавана реакция на 

отхвърляне. Пенетриращата кератопластика е първична при 98 очи и ретрансплантация 

при 14 очи. Зрителната острота е трайно подобрена за период от 2 и повече години при 

55%. Реакция на отхвърляне е наблюдавана при 20% от кератотрансплантираните, като 

в 80% от случаите състоянието е овладяно, а зрението запазено. Всички трансплантирани 

случаи са с подобрено качество на живот. Благодарение на отличните резултати, 

сравнително редките постоперативни усложнения и бързината на интервенцията, 

амниотичната мембрана се е наложила като рутинна процедура в офталмологичната 
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практика и медицината. Трансплантацията на роговица е уникална за офталмологията 

процедура. Бъдещето принадлежи на тъканното инженерство като съчетание на двете 

трансплантации и ex vivo производство на субстрати за възстановяване на предната очна 

повърхност. 

 

Б. Публикации в чуждестранни списания: 

1. Peeva SS, Grupchev DI, Manolova YM, Grupcheva CN. In vivo confocal microscopy- 

microstructural analysis into clinical practice, Balkan Medical Union. 

2011,vol.46,suppl.1,p.85-89; 

 

Аbstract: Тhe aim of the study is to create standards for in vivo confocal microscopy performed 

with HRT II corneal module and describe the characteristics of normal, healthy, human cornea. 

Study was performed for 3 months over 30 subjects and included 52 eyes without corneal 

pathology. The mean age of the patients was 52±2.9 years 2/3 being female. All corneas were 

evaluated clinically to rule out any disease. Collected data were analysis independently by two 

investigators using the same criteria. Quantitative analysis found a mean density of the basal 

epithelium of 6180±59.3 cell per mm2. The keratocites density in the anterior stroma was 

405,8±23.4 cell per mm2. The keratocytes of the less populated posterior stroma were 

356.25±22.5 cell per mm2. The mean density of the endothelium was calculated at 3476±23.7 

cell per mm2. Endothelium was more difficult to detect than with slit scanning in vivo confocal 

microscopy. Age related deviation from mean values were detected, but due to the limited 

number of patiens, subsequent analysis was not performed. In vivo confocal microscopy is a 

useful tool for immediate and dynamic assessment of the corneal structural changes. The 

investigations performed are fundamental for subsequent analysis of the pathological 

characteristics of different eye diseases.  

 

2. Marinova T, Manolova Y, Grupcheva C. Sjogren’s Syndrome and Ocular Surface 

Changes by Laser-Scanning in Vivo Confocal Microscopy, Scripta Scientifica 

Medica, 2014, 46(4),36-41; 

 

Abstract: Dry eye disease (DED) and ocular allergy are common conditions in the eye practice. 

They have more than 20% of prevalence and that fact increases healthcare problems and affects 

life quality. Rheumatologic diseases such as Sjogren’s syndrome (SS) are often associated with 

ophthalmic findings, and belong to the dry eye but with decreased tear film production. The 

laser-scanning confocal microscopy (LSCM) was performed to 16 eyes of 8 patients with 

subjective complains and objective clinical signs of DED and SS. The results of examinations 

were compared with control group of 28 eyes of 14 healthy patients. The qualitative analysis 

was performed to calculate the cell density in all cornea layers. The presence and distribution 

of Langerhans cells (LCs) in cornea was estimated. The quantitative survey understood 
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monitoring of inflammation signs and corneal changes such as a presence of leukocytes. 

Changes in subbasal nerve plexus (SNP) and Meibomian glands (MGs) were evaluated over 

time. The quantitative analysis presented calculations of cell density of all cornea layers. The 

most important finding was the reduction of epithelium cell density. In healthy patients it was 

5048.6±56 cells/mm2 compared to 4603±70 cells/mm2 in DED-SS patients, but also the 

keratocyte number was significantly lower. The density of corneal LCs was compared to the 

healthy patients: 71±8 cells/mm2 and 19±3cells/mm2 respectively. The quantitative 

observation showed visible changes in SNP especially in tortuosity and destiny of sub-basal 

nerves. The ability of LSCM technology to examine different components of the ocular surface 

has opened new doors for studying the physiology and pathology. LSCM allows understanding 

the pathological changes of DED and SS. Our study proved that these diseases affect all 

structures of the anterior ocular surface. 

 

3. Grupcheva CN, Grupchev DI, Marinova TL, Manolova YM. Rare Corneal Conditions 

in Children – Diagnosis, Management and lifelong Prognosis, Turkiye Klinikleri 

Journal of Ophthalmology Special Topics, 2015, 8 (3), 12-18.  

 

Abstract: Corneal conditions at young age might have very unpredictable effect on child’s 

development and life-long quality of life. The purpose of the overview is to demonstrate cases 

of corneal involvement of different severity with epithelial defects in multi-ethological corneal 

diseases provide insights for timely and correct diagnosis and demonstrate the management 

with application of soft silicone-hydrogel lenses as a therapeutic device. We report and analyze 

five cases with corneal involvement due to: Case 1- glaucoma, Case 2- herpetic disease, Case 

3- lattice dystrophy, Case 4- Scheie’s syndrome, Case 5- Wilson disease. In vivo confocal 

microscopy was used for detailed micro-structural analysis. Very specific findings at cellular 

level were identified and analyzed in prospective for future follow up and improvement of the 

diagnostic process. Lubrication and therapeutic lenses were used selectively with continuation 

from one to 3 months. In some cases amniotic membrane was the treatment of choice, followed 

by therapeutic lenses. The most prominent feature of all cases is disturbed ocular surface. In 

young children this needs an urgent treatment as not only can close of vicious circle discomfort-

damage-more discomfort-more damage, but also might have amblyogenic consequence. We 

proved in the practice that therapeutic contact lenses are very efficient and safe modality. The 

specifics are – silicone-hydrogel materials, short replacement, and close follow up. In vivo 

confocal microscopy opens a new opportunity for non-invasive observation at cellular level and 

observation over time. Advances of telemedicine might be very beneficial for proper diagnosis 

and management of rare corneal disorders. 

 

4. Manolovа Y, Popov C, Grupcheva C. Amniotic membrane transplantation - excellent 

biological scaffold for anterior ocular surface reconstruction. Scripta Scientifica 

Medica, 2016, 48 (3), 65-72; 
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Abstract: The aim is to evaluate the clinical effect and to determine the correlation between 

the initial pathology and postoperative outcome in patients with anterior surface dysfunction 

treated by amniotic membrane transplantation (AMT). 174 AMT of cryopreserved amniotic 

membrane (AM) were performed on 128 patients over a period of two years (January, 2014- 

December, 2015). Patients were grouped into 7 cohorts according to the reasons for the AMT - 

A) corneal recurrent erosions (n=32), B) postoperative keratitis (n=7), C) neurotrophic ulcers 

(n=14), D) trauma and burns (n=30), E) bacterial keratitis (n=10), F) viral keratitis (n=19) and 

G) other (n=16). The groups were assessed for levels of pain (a subjective symptom) and 

hyperemia and size of the corneal ulcer (objective signs), and were compared on several stages 

before and after AMT - day 0, day 8 and day 25. The AM treatment resulted in significant 

reduction of the symptoms in all categories. On the 8th day, the observed improvement was 

higher than 50% (100% for the pain, 50±10% for hyperemia and 60±15% for corneal ulcer) as 

at the end of our follow-up hyperemia improvement increased to 80±10% and corneal ulcer size 

decreased with 95±3%. Interestingly, in comparison to day 8, pain levels increased significantly 

after 25 days of AMT to 15±15%. АМТ is an effective method for managing pathological 

conditions resulting from a damage to the ocular surfaces such as unresponsiveness to common 

treatment, chronical or recurrent diseases, eye infection and stem cell deficiency. The 

application of this therapy can have permanent results, which lead to complete healing of the 

damaged eye or it can serve as a temporal procedure until reconstructive approach is possible. 

AMT is a treatment of choice in the cases where availability of corneal tissue is limited. 

 

5. Manolova Y,. Vankova D., Grupcheva C. Patient - Reported outcomes – an approach 

and application in amiotic membrane transplantation, Scientifica Salutis publicae, 

2017, vol.3, No 1, p.7-13 

 

Abstract:  Patient-reported outcomes (PROs) are a comparatively novel concept in medicine 

and in public health services evaluation. It relies on the fact that medical technologies are not 

able to give all the information about the treatment or a medical condition. Some essential data 

can be obtained only from the patient. Herewith, the PROs approach is presented in relation to 

amniotic membrane transplantation (AMT) which is applied to patients who have been treated 

at Varna Specialized Eye Hospital for different severe anterior ocular surface diseases 

(AOSDs). The aim of the study is to present the PROs approach and the created especially for 

the study Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) tool. Further on, we aim to 

summarize, analyze and discuss the PROs-data of the study.  The presented PROs study enrolls 

306 hospitalized patients diagnosed in seven cohorts and suitable for AMT for a period of seven 

years (2010-2016). It is a part of a wider research project. Demographic data and disease-related 

characteristics were collected in addition to the PROMs questionnaire. The PROMs instrument 

consists of 4 domains/questions, and the possible answers are arranged in ordinal scales. The 

first domain is Pain, and the possible answers are 5 (0- none; 1 - sometimes low; 2 -always low; 

3- moderate to severe; 4- always severe). The second domain is Photophobia, and the possible 

answers are 4 (0- none; 1- only at strong light; 2- at daylight; 3- at moderate light). The third 
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domain is Secretion and the possible answers are 4 (0- none; 1- watery; 2- mucous secretion; 

3- purulent discharge). The fourth domain is Hyperemia and the possible answers following the 

Efron grading scale are 5 (grade 0- normal; grade 1- trace; grade 2- mild; grade 3- moderate; 

grade 4- severe). The AM treatment resulted in a significant reduction of the symptoms in all 

domains (p< 0.001). Regarding the Pain domain, in all the groups, over 60% of the patients 

reported improvement. More than 90% of the patients with the most severe conditions like 

keratitis reported improvement. The reported and analyzed results indicate that AMT has a 

positive impact on all the PROs domains – Pain, Photophobia, Secretion and Hyperemia, for 

every patient (p<0.001). This is a novel study for Bulgaria, which aims to measure the impact 

of AMT on PROs among a large number of patients with severe AOSDs divided into seven 

cohorts for seven years. AMT proved to be a surgical method for treatment of chronic, recurrent 

AOSDs that improve patients’ subjective well-being. 

 

6. Christina N Grupcheva, Yana M Manolovа, Dimitar I Grupchev, Mladena N Radeva, 

Keratocyte dimensions in the human cornea by in vivo and ex vivo confocal 

microscopy, International journal of innovative trends in engineering. 2017, issue 

43, vol.27, No 1, p.1-7 

 

Abstract:  To analyze and evaluate the dimensions of  human stromal keratocytes imaged by 

laser scanning in vivo and ex vivo confocal microscopy. 50 eyes of 50 subjects of differing 

ages, with clinically healthy corneas, were examined by real time in vivo confocal microscopy. 

Five anterior and 5 posterior frames were carefully selected and for each frame 5 distinctive 

structures, corresponding to the stromal keratocytes, were measured. Additionally, 10 central 

corneal specimens of age-matched subjects, labelled with Cell Tracker (CT) were prepared by 

cryosection and additional labelling with DAPI. Subsequently, two channels - ex vivo confocal 

images, corresponding to the nuclei (DAPI) and the cell body (CT) were obtained. The 

dimensions were measured using measurement software and analyzed statistically. The mean 

± standard deviation for the longest diameters, for in vivo, ex vivo DAPI and ex vivo (CT) were 

measured to be 22.80 ± 4.36 μm, 17.33 ± 3.44 μm and 26.44 ± 7.97 μm for the younger age 

group (mean ± SD years, n=25) and 23.42 ± 4.00 μm, 16.44 ± 2.7 μm, 23.62 ± 6.82 μm for the 

older age group (mean ± SD years, n=25). Statistical analysis revealed significant difference 

between ex vivo (DAPI) measurements and in vivo measurements for both age groups 

(p<0.0001). However, no statistical difference was noted  between in vivo and ex vivo (CT) 

measurements (p=0.02 for group 1 and p=0.3 for group 2). This study clearly demonstrates that 

the dimensions of the structures observed throughout the corneal stroma correspond best with 

the ex vivo dimensions of the entire keratocyte body rather than the nucleus alone. The long 

accepted concept that in vivo confocal microscopy allows visualisation of the keratocyte nuclei 

should be reconsidered. 

 

7. Manolova Y., Boyadgieva M., Grupcheva C. Тоxic keratopathy as a result of abuse 

with topical anestetics and its treatment with amniotic membrane tranpsplantation 
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and collagen crodd-linking – clinical case. International journal of innovative 

trends in engineering. 2017, issue 43, vol.27, No 1, p.15-22 

 

 

Abstract. Toxic keratopathy (TK) is characterized by damage and dysfunction of the cornea 

due to its exposure to drugs that cause anatomical disruption and disturbance of metabolic 

processes. The most common reported cause is chronic and uncontrolled abuse of topical 

anesthetics. The combined surgical treatment approach (transplantation of amniotic membrane 

and collagen cross-linking) has a positive effect on the processes of restoration of the damaged 

ocular surface. Purpose: The aim of this study was to evaluate the response of subjective 

symptoms and objective signs of treatment with AMT and collagen cross-linking in patients 

with toxic keratopathy in abuse of topical anesthetic. This retrospective study for the period 

2012-2016 included 7 eyes of 4 patients - men of working age 27-41, treated in the Specialized 

Eye Hospital in the city of Varna diagnosed with toxic keratopathy associated with the abuse 

of topical anesthetic. In each patient the following were carried out: best corrected visual acuity 

(BCVA), biomicroscopy, staining with fluoresce in, evaluation of subjective symptoms (pain, 

tearing, photophobia in grades 0-mild to 4-severe) and objective signs (size and depth of corneal 

ulcer, corneal edema), photo documentation, in vivo confocal microscopy(IVCM) and anterior 

segment optical coherence tomography (AS-OCT). The combined surgical approach of 

transplantation of amniotic membrane (AMT) and CXL proves to be an effective method of 

suppression and eradication of pathological vicious circles leading to corneal blindness and 

disorganization of the architectonics of the anterior ocular surface. The results of the monitoring 

show that there is a statistically significant (P <0.001) difference in the assessment of pain, 

photophobia and watery tearing preoperative, a week after treatment and at the end of the study 

period. The analysis carried out in the preoperative and postoperative period showed a 

significant difference in visual acuity. The other objective signs - size and depth of corneal 

defect, also showed a statistically significant difference in response (p <0.001). The success of 

treatment of toxic keratopathy is in early diagnosis, to prevent misuse of a topical anesthetic 

and reduce contact time. Combined surgery is a method of choice in these difficult treated cases. 
8. Grupchev D., Marinov M., Manolova Y. Keratoconus must be diagnosed in advance. 

Case report and discussion of the diagnostic approach. Scripta Scientifica Medica, 

vol.49, No 1, p.29-31 

 

Absract:  Performing cataract surgery on a patient with keratoconus is not uncommon. Cataract 

surgery for such patients does require some additional testing and consideration for the best 

visual outcomes. Choosing the appropriate lens and lens power can be more challenging. Most 

patients with keratoconus have high negative spherical aberration and implantation of 

multifocal intraocular lenses (IOLs) will result in loss of contrast sensitivity associated with 

these lenses which will be magnified by the corneal irregularity. Also, decentration of IOL 

relative to the apex of the cone will induce coma and decrease the quality of vision. Our goal 
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was to describe the result after implantation of multifocal intraocular lens in a patient with 

forme fruste keratoconus and to show that the preoperative selection of an appropriate IOL in 

such patient is the key for better visual function. 

 
9. Manolova Y., Stoycheva Z., Yordanov Y., Grupcheva C. Аmniotic membrane 

transplantation – analysis of structural charakteristics in amniotic membrane 

transplant and corneal ulcers, Scripta Scientifica Medica, vol.49, No 1, p.43-51 

 

Abstract: To analyze the structural characteristics in the cornea and the amniotic membrane 

(AM) with the help of laser scanning in-vivo confocal microscopy (IVCM) and to evaluate the 

morphometric changes in the cornea and the integration pattern of amniotic membrane into the 

host tissue using anterior-segment optical coherence tomography (AS-OCT) in patients with 

persistent corneal defect treated with amniotic membrane transplantation (AMT).  Nine eyes of 

six consecutive patients (mean age 44.9±8.7 years) with corneal defects and stromal thinning 

unresponsive to topical treatment were enrolled in this study. Transplantation of cryopreserved 

amniotic membrane was performed. The time of healing of the corneal defect, morphometric 

analysis of the cornea and transplanted amniotic membrane using AS-OCT and the structural 

characteristics in the amniotic membrane grafts and corneal ulcers assessed by in vivo confocal 

microscopy were evaluated. Successful results after amniotic membrane transplantation (AMT) 

were observed in 8 of the 9 eyes (91.2%). On the 2nd day after transplantation, IVCM showed 

that under the amniotic membrane a new epithelium with large, flat, immature cells of the 

superficial corneal epithelium with an average density of 598.4±66.38 cells/mm2 was observed. 

The basal cells also showed immaturity and their average density was 1804±93.32 cells/mm2. 

In the corneal stroma edema and activated corneal cells were visualized. The average corneal 

epithelium thickness increased to 24.60±2.07 μm, the average density of epithelial cells 

increased to 657.6±78.41 cells/mm2, while the mean basal epithelium cells density was 

2541±540.13 cells/mm2. AS-OCT showed that the preoperative corneal thickness at the ulcer 

was 418.91±96.56 μm. On the 2nd day after the surgery, the amniotic membrane (AM) 

thickness was measured to be 268±105 μm. On the 8th day it was two times smaller and was 

measured to be 123±39 μm. On the 25th day post-surgery the corneal thickness was measured 

at 494.03±67.35 μm. In two of the cases integration of AM was found.  AMT leads to recovery 

of corneal defects unresponsive to conservative treatment. The amniotic membrane graft is 

effective in promoting re-epithelization, nonetheless, it can also integrate into the host corneal 

tissue which results in an increase in corneal thickness, stabilization of the epithelium and 

reduction of the subjective signs. The integration of amniotic membrane into the damaged cor-

nea proves that AMT is an effective and irreplaceable procedure for difficult-to-treat anterior 

ocular surface diseases. 
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10. Manolova Y., Soycheva Z. Integration of amniotic membrane – clinical case. 

International journal of innovative trends in engineering. 2017, issue 45, vol.28, No 

1, p.1-4 

 

 

Abstract: In recent years amniotic membrane (AM) established itself in reconstructive surgery 

of the anterior ocular segment as a tool of choice with pathologies that are difficult to treat. 

With extensive corneal ulcers that yield to conventional medical treatment, the transplantation 

of AM is a necessity and currently the only solution. In order to obtain optimal best result it is 

important to be familiar in details with the properties of AM and the types of surgical techniques 

for its transplantation on the anterior ocular surface. Our aim is to present a patient with an 

extensive and deep corneal ulcer treated with amniotic membrane transplantation (AMT). After 

AMT a stabilization of the corneal thickness was achieved by integration of amniotic tissue into 

the host tissue. 

 

 

 

11. Kristiyan D Vasilev, Yana M Manolova, Mariya R Boyadzhieva. Atypical clinical case 

of uveitis with central serous chorioretinopathy and optic disk edema. International 

journal of innovative trends in engineering. 2017, issue 45, vol.28, No 1, p.9-13 

 

Abstract: Uveitis, as a pathological unit is a diagnostic challenge to us clinicians. It can be 

misdiagnosed very often since the initial event could hardly be recognized. In some patients the 

uveitis can present itself with decreased visual acuity due to macular changes including central 

serous retinopathy, macular edema and neovascular choroidal membranes. CSCR is 

chorioretinal disease with systemic associations, multifactorial etiology and complex 

pathogenesy. It is characterized by serous detachment of the neurosensory retina as a result of 

local or diffuse dysfunction of the retinal pigment epithelium (PRE). The main reason for this 

is still not complete known disturbance of the outer blood-retinal barrier. On the other hand 

CSCR may be the result of choroidal neovascularization, inflammation or tumors. CSCR may 

occur in combination or as an initial manifestation of uveitis and therefore often cannot be 

detected. In this paper, we present a case of atypical form of uveitis which in the initial checkup 

was manifested with headache, periocular pain, eyepain and extremely low visual acuity 

following extensive CSCR in the left eye and mild swelling of the optic disk in the right eye 

while maintaining good visual acuity. During the follow-up period and the absorption of serous 

retinal edema the patient developed mild iridocyclitis and gradually increasing swelling of the 

optic disk in both eyes. The therapeutic treatment was periocular and topical corticosteroids. 

The aim of our study is to present a case of atypical posterior uveitis with transient symptoms 

and how such an unusual manifested uveitis can complicate diagnosis because of the wide 

differential diagnostic plan. 
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