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1 WPROWADZENIE 

Jaskra pierwotna otwartego kąta (JPOK) stanowi 
jedną z głównych przyczyn ślepoty na świecie 
[10]. Istotą choroby jest postępujące uszkodze-
nie nerwu wzrokowego z charakterystycznym 
powstawaniem zmian morfologicznych w obrę-
bie jego tarczy oraz w warstwie włókien nerwo-
wych siatkówki i odpowiadających im ubytków 
w polu widzenia [4]. W typowych przypadkach 
nieodwracalne uszkodzenie nerwu II rozwija się 
przez długie lata, nie dając objawów subiektyw-
nych. Tymczasem wdrożenie skutecznego lecze-
nia w początkowych stadiach schorzenia daje 
szansę na powstrzymanie lub na takie zahamo-
wanie progresji choroby, że pacjent nie doś-
wiadczy jej negatywnych skutków [8]. Z tego 
względu duży nacisk kładzie się na jak naj-
wcześniejsze rozpoznanie JPOK, optymalnie 
przed pojawieniem się funkcjonalnych ubytków 
w polu widzenia. Kluczową rolę w tej diagnos-
tyce odgrywa ocena morfologii tarczy nerwu 
wzrokowego [3]. 

Obecnie „złotym standardem” oceny zmian 
strukturalnych tarczy n. II jest jakościowa ocena 
zdjęć tarczy przeprowadzana przez doświadczo-
nego badacza [11]. Ograniczenia tej jakościowej 
metody powodują, iż poszukuje się badań umoż-
liwiających (w sposób obiektywny i ilościowy) 
określenie stopnia uszkodzenia nerwu wzroko-
wego [5]. 

Skala Prawdopodobieństwa Uszkodzenia Tar-
czy (Disc Damage Likelihood Scale - DDLS) 
stanowi stosunkowo prostą i tanią metodę iloś-
ciowej oceny zmian strukturalnych w jaskrze. 
Na podstawie oftalmoskopowego obrazu tarczy 
nerwu II, posługując się wzorcowym diagra-

mem, klinicysta klasyfikuje ocenianą tarczę, 
przypisując jej 1 z 10 stopni, odpowiadających 
różnemu zaawansowaniu uszkodzenia jaskro-
wego [6, 12]. 

Optyczna koherentna tomografia (OCT) jest 
nowoczesną, bezkontaktową metodą obrazowa-
nia opartą na zjawisku koherentnej interfero-
metrii [7]. Umożliwia uzyskanie wysokiej roz-
dzielczości obrazów osiowych przekrojów siat-
kówki i głowy tarczy nerwu wzrokowego w cza-
sie rzeczywistym. Niepodważalną zaletą OCT 
jest dostarczanie dokładnych, obiektywnych 
i powtarzalnych wyników pomiaru grubości 
warstwy włókien nerwowych (RNFL, Retinal 
Nerve Fiber Layer) i parametrów topograficz-
nych głowy tarczy nerwu wzrokowego (ONH, 
Optic Nerve Head) [9, 13]. 

Niemniej jednak wciąż nie jest określona 
dokładna rola OCT w diagnostyce jaskry. Nie 
wyodrębniono parametrów wykazujących naj-
większą przydatność w identyfikowaniu grup 
chorych o różnym zaawansowaniu jaskry. Nie 
opracowano także ogólnie przyjętej i komercyj-
nie dostępnej funkcji jednoczesnej analizy wielu 
parametrów, która mogłaby podnieść wartość tej 
metody diagnostycznej.  

2 CELE PRACY 

Celem pracy była ocena przydatności skali 
DDLS i OCT w diagnostyce JPOK w porówna-
niu do jakościowej oceny zdjęć tarczy nerwu II, 
przeprowadzanej przez eksperta w dziedzinie 
glaukomatologii, w tym: 
 ustalenie, które parametry OCT najlepiej 

identyfikują oczy podejrzane o uszkodzenie 
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jaskrowe i oczy z neuropatią jaskrową oraz 
jaką wartość w tej diagnostyce wykazuje ska-
la DDLS i jakościowa ocena zdjęć,  

 ocena, czy jednoczesna analiza kilku parame-
trów badania OCT zwiększy czułość wykry-
wania zmian strukturalnych w oczach o róż-
nym ich zaawansowaniu, 

 próba stworzenia formuły analizy wielopara-
metrycznej o największej zdolności dyskry-
minacji oczu zdrowych, podejrzanych o usz-
kodzenie jaskrowe oraz z wczesną i zaawan-
sowaną neuropatią jaskrową, na podstawie 
wartości wybranych parametrów badania 
OCT oraz ich kombinacji. 

3 MATERIAŁ I METODY 

Badaniem objęto 175 osób (111 kobiet i 64 męż-
czyzn) w wieku od 25 do 85 lat, konsulto-
wanych w Poradni Leczenia Jaskry Kliniki Oku-
listyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Analizie poddano łącznie wyniki badań 343 
oczu, spełniających kryteria włączenia do jednej 
z trzech wyodrębnionych, następujących grup 
badawczych: kontrolnej (K), oczu podejrzanych 
o uszkodzenie jaskrowe (P) oraz oczu z potwier-
dzoną klinicznie neuropatią jaskrową (J). Ta os-
tatnia grupa została dalej podzielona jeszcze na 
dwie podgrupy oczu: z wczesnym uszkodzeniem 
jaskrowym (Jw) i z jaskrą zaawansowaną (Jz).  

U wszystkich badanych osób przeprowadzo-
no kompleksowe badanie okulistyczne obejmu-
jące badanie pola widzenia za pomocą automa-
tycznego perymetru „Octopus 101”, badanie dna 
oka ze stereoskopową oceną tarczy nerwu II, 
wykonanie kolorowych zdjęć tarczy oraz bada-
nie za pomocą tomografu Stratus OCT z zasto-
sowaniem protokołów do pomiaru grubości 
RNFL i parametrów ONH. 

Materiał zdjęciowy posłużył do jakościowej 
klasyfikacji zdjęć tarczy nerwu II, przeprowa-
dzanej przez doświadczonych badaczy (zastoso-
wano procedurę maskowania) oraz pomiarów 
planimetrycznych wykorzystanych do oceny 
stopnia zaawansowania uszkodzenia wg skali 
DDLS. 

Analizie statystycznej zostały poddane para-
metry OCT, w tym 7 parametrów ONH i 24 
parametry RNFL, wartości skali DDLS i skali 
służącej jakościowej ocenie zdjęć tarcz nerwu II. 
Analizę przeprowadzono przy użyciu pakietu 
statystycznego STATISTICA oraz arkusza kalku-

lacyjnego Excel. Przyjęty poziom istotności 
statystycznej wynosił p<0,05. 

4 WYNIKI 

4.1 Analiza porównawcza wybranych metod 
oceny zmian strukturalnych w jaskrze  

Przy porównywaniu czterech grup badanych 
zmienne mierzalne o rozkładzie normalnym 
o jednorodnej wariancji w grupach porównano 
za pomocą testu ANOVA. Szczegółową ocenę 
różnic między grupami przeprowadzono za po-
mocą testu wielokrotnych porównań post-hoc 
Tukeya. Zmienne mierzalne o rozkładzie róż-
nym od normalnego lub o niejednorodnych war-
iancjach, a także zmienne typu porządkowego 
porównano za pomocą testu Kruskala-Wallisa.  

Analiza porównawcza parametrów ONH w 4 
badanych grupach została przedstawiona w ta-
beli 1. Wykazano istotne statystycznie różnice 
wszystkich parametrów między grupą kontrolną 
a grupą podejrzanych o uszkodzenia jaskrowe. 
Wszystkie parametry ONH, z wyjątkiem Verti-
cal CD, rozróżniały także grupę P od Jw. Takich 
istotnych statystycznie różnic nie zanotowano 
natomiast między grupami Jw i Jz. 

Tabela 1. Porównawcze zestawienie wartości parametrów tar-
czy n. II w badanych grupach. 

Parametr 
Badane grupy War-

tość p Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

Cup 
Area 
(mm

2
)

a
 

0,65±0,40 
A 

1,06±0,45 
B 

1,46±0,50 
C 

1,71±0,73 
C 

<0,001 

Rim 
Area 
(mm

2
)

b
 

1,66±0,35 
A 

1,28±0,39 
B 

0,91±0,30 
C 

0,77±0,33 
C 

<0,001 

CD 
Area

b
 

0,29±0,15 
A 

0,45±0,18 
B 

0,61±0,15 
C 

0,68±0,15 
C 

<0,001 

Horizon-
tal CD

a
  

0,53±0,18 
A 

0,69±0,17 
B 

0,81±0,11 
C 

0,84±0,13 
C 

<0,001 

Vertical 
CD

a
 

0,50±0,16 
A  

0,65±0,13 
B 

0,77±0,07 
B 

0,83±0,08 
B 

<0,001 

VIRA 
(mm

3
)

a
 

1,71±0,19 
A 

1,48±0,25 
B 

1,21±0,20 
C 

1,09±0,27 
C 

<0,001 

HIRW 
(mm

2
)

b
 

1,73±0,24 
A 

1,48±0,27 
B 

1,19±0,20 
C 

1,11±0,25 
C 

<0,001 

Litery A, B, C oznaczają grupy statystycznie odróżnialne. 
a - mediana±NMAD

*
, wartość p wyliczona za pomocą testu 

Kruskala-Wallisa, test porównań wielokrotnych Kruskala-Wa-
llisa. 
b - średnia±SD

**
, wartość p wyliczona za pomocą testu 

ANOVA, test porównań wielokrotnych Tukeya 
*
 - NMAD - znormalizowane bezwzględne odchylenie media-

nowe (NMAD=SD, gdy rozkład jest normalny). 
**

 - SD – odchylenie standardowe. 



Wartość ilościowej oceny uszkodzenia tarczy nerwu II i optycznej tomografii w diagnostyce jaskry 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 415 

Tabela 2. Porównawcze zestawienie wartości parametrów RNFL w badanych grupach, grubość RNFL wyrażona w µm (litery A, B, 
C, D oznaczają grupy statystycznie odróżnialne). 

Parametr 
Badane grupy 

Wartość p 
Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

Average RNFL
a
  

105,60±9,82  
A 

90,52±12,34  
B 

74,53±11,43  
C 

61,30±17,35 C <0,001 

kw. górny
a
 133,00±15,20 A 115,00±17,05 B 

95,00±18,53  
C 

73,00±26,69 C <0,001 

kw. nosowy
b
 

83,23±14,95 
A 

73,94±15,85 
B 

65,31±14,10 
C 

58,55±16,05 
C 

<0,001 

kw. dolny
a
 128,50±16,68 A 111,00±16,31 B 

81,50±17,05 
 C 

56,50±28,91 C <0,001 

kw. skroniowy
b
 

73,58±12,90 
A 

67,53±13,47 
B 

57,15±13,18 
C 

46,53±13,91 
D 

<0,001 

1 godz
a
  125,00±16,31 A 108,00±24,46 B 

95,00±17,05  
C 

80,00±28,17 C <0,001 

2 godz
b
 

101,52±19,82 
A 

89,12±21,64 
B 

79,24±19,95 
C 

69,38±21,00 
D 

<0,001 

3 godz
b
 

68,07±16,06 
A 

62,01±15,14 
B 

54,82±12,46 
C 

50,71±15,47 
C 

<0,001 

4 godz
b
 

79,78±15,77 
A 

70,71±19,28 
B 

61,71±15,25 
C 

55,45±17,31 
C 

<0,001 

5 godz
a
 107,00±20,39 A 

91,00±20,01  
B 

72,00±13,34  
C 

65,50±28,91 C <0,001 

6 godz
a
 141,00±24,09 A 119,00±25,20 B 

86,50±20,01  
C 

58,00±32,62 C <0,001 

7 godz
a
 145,50±17,42 A 123,00±27,43 B 

80,50±38,55  
C 

47,00±24,46 D <0,001 

8 godz
b
  

77,40±16,92 
A 

72,28±16,70 
A 

56,15±17,84 
B 

42,88±15,71 
C 

<0,001 

9 godz
a
 

57,00±10,38  
A 

52,00±8,90  
B 

47,00±9,64  
C 

45,00±17,79 C <0,001 

10 godz
b
 

87,34±18,15 
A 

77,00±18,72 
B 

66,89±20,43 
C 

52,07±21,26 
D 

<0,001 

11 godz
a
 140,50±22,24 A 121,00±24,46 B 

89,00±26,69  
C 

66,00±33,36 D <0,001 

12 godz
b
  

134,59±23,55 
A 

119,21±21,60 
B 

98,68±24,20 
C 

83,40±28,40 
D 

<0,001 

Smax
a
 163,00±17,05 A 147,00±20,01 B 122,00±23,72 C 96,50±31,88 C <0,001 

Imax
a
 165,50±19,64 A 144,00±23,72 B 112,50±28,91 C 81,50±32,62 C <0,001 

Max-Min
a
 127,50±14,46 A 109,00±16,31 B 

91,00±20,76  
C 

79,00±30,39 C <0,001 

Smax/Imax
a
 

1,01±0,14 
 A 

1,02±0,14 
 B 

1,07±0,35  
C 

1,28±0,45 
 C 

<0,001 

Smax/Tavg
a
 

2,27±0,45 
 A 

2,16±0,42 
 A 

2,16±0,44 
 A 

2,20±0,63 
 A 

0,47 

Imax/Tavg
a
 

2,27±0,35 
 A 

2,14±0,39 
 B 

1,98±0,48 
 C 

1,77±0,72 
 C 

<0,001 

Smax/Navg
b
 

2,01±0,41 
A 

2,01±0,42 
A 

1,90±0,47 
B 

1,80±0,41 
B 

0,006 

a - mediana±NMAD
*
, wartość p wyliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa, test porównań wielokrotnych Kruskala-Wallisa. 

b - średnia±SD
**

, wartość p wyliczona za pomocą testu ANOVA, test porównań wielokrotnych Tukeya. 
*
 - NMAD- znormalizowane bezwzględne odchylenie medianowe (NMAD=SD, gdy rozkład jest normalny). 

**
 - SD – odchylenie standardowe. 

Porównanie parametrów RNFL w badanych 
grupach zobrazowano w tabeli 2. Zaobserwo-
wano, że parametr średniej grubości RNFL, 
wszystkie parametry opisujące grubość RNFL 
w kwadrantach, niemal wszystkie parametry 

grubości RNFL w sektorach godzinowych 
(z wyjątkiem godziny 8), a także parametry 
Imax, Smax, Max–Min oraz ułamkowe 
Smax/Imax i Imax/Tavg wykazały statystyczne 
różnice pomiędzy grupą kontrolną, grupą 
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podejrzanych o uszkodzenie jaskrowe oraz gru-
pą z wczesną neuropatią jaskrową. Statystycznie 
istotne różnice pomiędzy grupą Jw a Jz otrzy-
mano jedynie dla parametrów grubości RNFL 
w kwadrancie skroniowym oraz grubości RNFL 
w sektorach na godz. 2, 7, 8, 10, 11 i 12, co 
może przemawiać za ich potencjalną przydat-
nością w monitorowaniu jaskry perymetrycznej. 

Przy porównywaniu wartości skali DDLS 
i skali służącej jakościowej ocenie zdjęć tarczy 
nerwu II, mimo obserwowanych różnic pomię-
dzy grupami, ich statystyczną istotność stwier-
dzono jedynie pomiędzy grupą Jz a pozostałymi 
grupami, dla skali DDLS oraz pomiędzy grupą 
K a pozostałymi, dla skali oceny fotografii 
(tabela 3). 

Tabela 3. Porównawcze zestawienie wartości skali DDLS i ja-
kościowej oceny zdjęć tarczy n. II w badanych grupach. 

Metoda 
diagnos-
tyczna 

Badane grupy 
Wartość 

p Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

DDLS
a
 

2,0±1,48 
 A 

4,0±1,48 
 A 

6,0±1,48 
 A 

8,0±1,48 
 B 

<0,001 

Ocena 
zdjęć

a
  

4,0±0,74 
 A 

6,0±3,71 
 B 

13,0±2,22 
 B 

15,0±0,7 
B 

<0,001 

Litery A, B, C oznaczają grupy statystycznie odróżnialne. 
a - mediana±NMAD

*
, wartość p wyliczona za pomocą testu 

Kruskala-Wallisa, test porównań wielokrotnych Kruskala-
Wallisa. 
*
 - NMAD - znormalizowane bezwzględne odchylenie media-

nowe (NMAD=SD, gdy rozkład jest normalny). 

4.2 Ocena wartości diagnostycznej 
poszczególnych parametrów OCT, skali 
DDLS i jakościowej oceny zdjęć tarczy 
nerwu II za pomocą krzywych ROC  

Do oceny przydatności klinicznej parametrów 
badania OCT, skali DDLS i jakościowej oceny 
zdjęć tarcz nerwu II posłużono się krzywymi 
operacyjno-charakterystycznymi (ROC, ang. 
Receiver Operating Characteristic). Krzywe 
ROC umożliwiają ocenę poprawności metody 
diagnostycznej, zapewniając łączny opis jej 
czułości i specyficzności. Im większa wartość 
pola pod krzywą ROC, tym lepsza czułość 
i specyficzność badania. Pole pod krzywą ROC 
równe 1,0 prezentuje doskonałą dyskryminację, 
natomiast pole równe 0,5 odpowiada przypad-
kowej dyskryminacji. 

Czułość i specyficzność każdego parametru 
badania OCT, jak również 2 pozostałych ocenia-

nych metod diagnostycznych została przedsta-
wiona jako największa wartość czułości, przy 
ustalonej 80% wartości specyficzności. Wyzna-
czona wartość specyficzności została przyjęta 
analogicznie do innych badań oceniających 
przydatność kliniczną metod diagnostycznych 
[1, 2]. Dla wszystkich zmiennych wyliczony 
został punkt odcięcia krzywej (CUT), czyli 
optymalna wartość zmiennej, pozwalająca 
odróżnić 2 porównywane grupy oraz współczyn-
nik korelacji Matthewsa, określający stopień 
odróżnienia tych grup przy 80% poziomie 
specyficzności (0 – brak, 1- pełne odróżnienie). 
Wartości czułości przy 80% specyficzności 
trzech ocenianych metod diagnostycznych zos-
tały porównane za pomocą testu McNemary. 

Ponieważ zastosowanie krzywych ROC 
umożliwia wyłącznie porównywanie 2 grup, 
przeprowadzono dwie oddzielne analizy. Jedną, 
uwzględniającą grupę oczu podejrzanych o usz-
kodzenie jaskrowe (grupa P vs K) oraz drugą 
obejmującą oczy z JPOK (grupa J vs K). Do tej 
ostatniej grupy zaliczono zarówno oczy z wczes-
nym (Jw), jak i zaawansowanym (Jz) uszkodze-
niem w polu widzenia. 

4.2.1 Analiza zdolności dyskryminacji oczu 
podejrzanych o uszkodzenie jaskrowe 
i zdrowych  

Wartości pól pod krzywą ROC (AROC), 95% 
skorygowane przedziały ufności Walda dla war-
tości AROC, czułość badanych parametrów przy 
80% specyficzności, wartości punktu odcięcia – 
CUT oraz współczynnika Matthewsa dla para-
metrów ONH i RNFL w grupie P przedstawiono 
odpowiednio w tabelach 4 i 5. 

Największą moc dyskryminacji zaobserwo-
wano dla następujących parametrów: ONH: Ver-
tical C/D (AROC=0,783), Rim Area (AROC= 
0,778) oraz VIRA (AROC=0,773), cechujących 
się 61,5–65,1% czułością, przy 80% specyficz-
ności oraz dla następujących parametrów RNFL: 
średniej grubości RNFL – Average RNFL 
(AROC=0,799), parametru Max-Min (AROC= 
0,799), odpowiadającego różnicy między naj-
grubszym i najcieńszym punktem RNFL oraz 
grubości RNFL w dolnym kwadrancie (AROC= 
0,797). Parametry te zademonstrowały 64,2–
66,1% czułość przy 80% specyficzności.  
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Tabela 4. Porównawcze zestawienie wartości czterech parametrów ONH o największych wartościach pól pod krzywą ROC w grupie 
oczu podejrzanych, wartości ich czułości przy 80% specyficzności, wartości współczynnika Matthewsa oraz punktu odcięcia krzywej. 

 
AROC SE - 95% + 95% CUT 

WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

Vertical CD ,783 ,031 ,722 ,844 0,611 65,1% 8,9% 56,0% 73,8% 0,462 

Rim area (mm
2
) ,778 ,032 ,716 ,840 1,45 66,1% 8,8% 57,0% 74,6% 0,470 

VIRA (mm
3
) ,773 ,031 ,711 ,834 0,235 61,5% 9,1% 52,2% 70,4% 0,437 

CD area  ,765 ,032 ,702 ,828 0,378 58,7% 9,2% 49,4% 67,7% 0,400 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę P od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 

Tabela 5. Porównawcze zestawienie wartości czterech parametrów RNFL o największych wartościach pól pod krzywą ROC w grupie 
oczu podejrzanych, wartości ich czułości przy 80% specyficzności, wartości współczynnika Matthewsa oraz punktu odcięcia krzywej. 

 AROC SE - 95% + 95% CUT 
WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

Average RNFL ,799 ,030 ,740 ,859 92,57 64,2% 8,9% 55,1% 72,9% 0,453 

Max-Min ,799 ,030 ,740 ,857 112 66,1% 8,8% 57,0% 74,6% 0,480 

kwadrant dolny ,797 ,030 ,738 ,856 119 64,2% 8,9% 55,1% 72,9% 0,463 

Imax ,784 ,031 ,724 ,844 145 63,3% 9,0% 54,1% 72,1% 0,454 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę P od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 

Tabela 6. Porównawcze zestawienie wartości pól pod krzywą ROC parametru Average RNFL (OCT), skali DDLS i skali jakościo-
wej oceny zdjęć w grupie oczu podejrzanych, wartości ich czułości przy 80% specyficzności, wartości współczynnika Matthewsa 
oraz punktu odcięcia krzywej. 

 AROC SE - 95% + 95% CUT 
WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

Average RNFL ,799 ,030 ,740 ,859 92,57 64,2% 8,9% 55,1% 72,9% 0,453 

DDLS ,816 ,029 ,760 ,872 4 60,6% 9,1% 51,3% 69,5% 0,519 

Ocena zdjęć ,774 ,032 ,712 ,836 5 56,9% 9,2% 47,5% 66,0% 0,403 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę P od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 

W tabeli 6 zestawiono porównawczo wartości 
AROC, czułości przy 80% specyficzności oraz 
współczynnika Matthewsa wyznaczonego dla 
najlepszego (o największej wartości AROC) pa-
rametru OCT, skali DDLS i skali jakościowej 
oceny zdjęć tarczy n. II w grupie P. 

Wykazano dobrą zdolność dyskryminacji za 
pomocą skali DDLS (z wartością AROC=0,816 
i 60,6% czułością przy 80% specyficzności) 
i nieco słabszą dla jakościowej oceny zdjęć 
tarczy n. II (z wartością AROC=0,774 i 56,9% 
czułością przy 80% specyficzności). 

Porównanie wartości czułości przy 80% spe-
cyficzności obu skal oraz najlepszego parametru 
OCT w grupie P przy pomocy testu McNemary 
wykazało jednak, iż oceniane metody diagnos-
tyczne są nieodróżnialne statystycznie. Wartości 
p testu McNemary przedstawiono w tabeli 7. Na 
rys.1 zobrazowano wykresy ROC: parametru 
OCT o największej wartości AROC (Average 
RNFL), skali DDLS oraz skali jakościowej 
oceny zdjęć tarczy n. II. 
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Tabela 7. Wartości p testu McNemary porównującego wartości 
czułości przy 80% specyficzności parametru Average RNFL, 
skali DDLS i oceny zdjęć tarczy n. II w grupie podejrzanych. 

Metoda diagnostyczna DDLS Ocena zdjęć 

Average RNFL (OCT) 0,7373 0,4450 

DDLS  0,7491 
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Rys. 1. Porównanie krzywych ROC parametru Average RNFL, 
skali DDLS i skali jakościowej oceny zdjęć tarczy n.II w gru-
pie oczu podejrzanych. 

4.2.2 Analiza zdolności dyskryminacji oczu 
uszkodzonych jaskrowo i zdrowych  

W tabelach 8 i 9 przedstawiono odpowiednio 
cztery parametry ONH i RNFL o największych 
wartościach pól pod krzywą ROC (AROC) 
w grupie oczu z jaskrą. Dla każdego parametru 
wyznaczono 95% skorygowane przedziały 
ufności Walda dla wartości AROC, czułość 
badanych parametrów przy 80% poziomie spe-

cyficzności, punkt odcięcia krzywej (CUT) oraz 
współczynnik korelacji Matthewsa. 

Największą moc dyskryminacji zaobserwo-
wano dla następujących parametrów ONH: 
HIRW (AROC=0,970), Vertical CD (AROC= 
0,964), Rim Area (AROC=0,956) oraz VIRA 
(AROC=0,956), wykazujących 94,3–95,1% czu-
łość przy 80% specyficzności. Spośród para-
metrów RNFL największą wartość diagnostycz-
ną wykazały: średnia grubości warstwy włókien 
nerwowych - Average RNFL (AROC=0,986) 
i jej grubość w kwadrancie dolnym (AROC= 
0,983), charakteryzujące się 96,7–97,5% czułoś-
cią przy 80% specyficzności. 

Porównawcze zestawienie wartości wyliczo-
nych dla wszystkich trzech metod diagnos-
tycznych przedstawiono w tabeli 10.  
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Rys. 2. Porównanie krzywych ROC parametru Average RNFL, 
skali DDLS i skali jakościowej oceny zdjęć tarczy n.II w gru-
pie oczu z jaskrą. 

Tabela 8. Porównawcze zestawienie wartości czterech parametrów ONH o największych wartościach pól pod krzywą ROC w grupie 
oczu z jaskrą, wartości ich czułości przy 80% specyficzności, wartości współczynnika Matthewsa oraz punktu odcięcia krzywej. 

 AROC SE - 95% + 95% CUT 
WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

HIRW(mm
2
) ,970 ,009 ,951 ,988 1,436 94,3% 4,3% 89,3% 97,9% 0,772 

Vertical CD ,964 ,011 ,942 ,986 0,688 94,3% 4,3% 89,3% 97,9% 0,763 

Rim area (mm
2
) ,956 ,012 ,932 ,980 1,292 95,1% 4,1% 90,4% 98,5% 0,773 

VIRA (mm
3
) ,956 ,012 ,932 ,980 0,19 94,3% 4,3% 89,3% 97,9% 0,771 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę J od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 
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Tabela 9. Porównawcze zestawienie wartości czterech parametrów RNFL o największych wartościach pól pod krzywą ROC w grupie 
oczu z jaskrą, wartości ich czułości przy 80% specyficzności, wartości współczynnika Matthewsa oraz punktu odcięcia krzywej. 

 AROC SE - 95% + 95% CUT 
WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

Avg RNFL ,986 ,006 ,975 ,997 91,37 97,5% 3,1% 93,8% 99,9% 0,800 

kwadrant dolny ,983 ,007 ,969 ,997 107 96,7% 3,4% 92,6% 99,5% 0,798 

Imax ,967 ,010 ,947 ,987 134 94,3% 4,3% 89,3% 97,9% 0,769 

7 godz ,959 ,011 ,937 ,981 119 93,4% 4,6% 88,2% 97,4% 0,752 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę J od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 

Tabela 10. Porównawcze zestawienie wartości pól pod krzywą ROC parametru Average RNFL (OCT), skali DDLS i skali jakościo-
wej oceny zdjęć w grupie oczu z jaskrą, wartości ich czułości badanych metod przy 80% specyficzności, wartości współczynnika 
Matthewsa oraz punktu odcięcia krzywej. 

 AROC SE - 95% + 95% CUT 
WARTOŚCI PRZY 80% SPECYFICZNOŚCI 

CZUŁOŚĆ SE - 95% + 95% MATTHEWS R 

Average RNFL ,986 ,006 ,975 ,997 91,37 97,5% 3,1% 93,8% 99,9% 0,800 

Ocena zdjęć ,985 ,006 ,972 ,997 8 95,9% 3,8% 91,5% 99,0% 0,796 

DDLS ,982 ,008 ,966 ,997 5 96,7% 3,4% 92,6% 99,5% 0,867 

AROC – pole pod krzywą ROC, 
SE – błąd standardowy, 
-95% – lewy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
+95% – prawy koniec skorygowanego przedziału ufności Walda, 
CUT – punkt odcięcia krzywej ROC (optymalna wartość zmiennej, przy której odróżniamy grupę J od K), 
MATTHEWS R – współczynnik korelacji Matthewsa. 

Tabela 11. Wartości p testu McNemary porównującego wartości 
czułości przy 80% specyficzności parametru Average RNFL, 
skali DDLS i oceny zdjęć tarczy n. II w grupie oczu z jaskrą. 

Metoda diagnostyczna DDLS Ocena zdjęć 

Average RNFL 1,0000 0,6831 

DDLS  1,0000 

Wykazano bardzo dobrą zdolność dyskry-
minacji dla skali DDLS (AROC=0,982) i dla 
jakościowej oceny zdjęć tarczy nerwu II 
(AROC=0,985), porównywalną z mocą dyskry-
minacji parametru OCT o największej wartości 
AROC, tj. średniej grubości RNFL (Average 
RNFL). Brak istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy wartościami czułości przy 80% spe-
cyficzności trzech porównywanych metod oceny 
zmian strukturalnych w grupie oczu z jaskrą 
potwierdził test McNemary. Wartości p testu 
McNemary zamieszczono w tabeli 11. Podo-
bieństwo krzywych ROC wykreślonych dla 
poszczególnych metod badawczych zobrazo-
wano na rys. 2. 

4.3 Próba określenia kombinacji parametrów 
OCT o największej wartości dyskryminacyj-
nej z wykorzystaniem liniowych funkcji 
dyskryminacji  

W celu identyfikacji kombinacji parametrów ba-
dania OCT najlepiej rozróżniających oczy zdro-
we, podejrzane o uszkodzenie jaskrowe oraz 
z wczesną i zaawansowaną neuropatią jaskrową 
przeprowadzono analizę dyskryminacji prowa-
dzącą do utworzenia odpowiednich linowych 
funkcji dyskryminacyjnych (LDF, z ang. Linear 
Discriminant Function). 

Oprócz parametrów OCT uwzględniono 
w analizie zmienne, które można określić w spo-
sób obiektywny, takie jak: wiek, płeć oraz ekwi-
walent sferyczny.  

Uwzględniono 3 zestawy zmiennych w celu 
sprawdzenia, który zestaw i jaka kombinacja 
zmiennych przyczyniają się do dyskrymino-
wania grup. W dalszych badaniach rozważano 
tylko funkcje dyskryminacyjne oparte na zmien-
nych istotnie wpływających na zdolność dyskry-
minacyjną. Posłużono się analizą krokową 
postępującą, w której model dyskryminacyjny 
budowany jest krok po kroku. Na każdym etapie 
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przeglądano wszystkie zmienne i oceniano, 
która najbardziej przyczynia się do dyskrymi-
nacji grup. Wyznaczono współczynniki funkcji 
dyskryminacyjnych dla każdej zmiennej w ob-
rębie każdej istotnej funkcji.  

Wyodrębniono 3 następujące zestawy zmien-
nych dyskryminacyjnych: 
 zestaw I – optymalny wybór spośród zmien-

nych: wiek, płeć, ekwiwalent sferyczny i pa-
rametry tarczy nerwu wzrokowego – ONH 
(9 zmiennych); 

 zestaw II – optymalny wybór spośród zmien-
nych: wiek, płeć, ekwiwalent sferyczny i pa-
rametry warstwy włókien nerwowych – ONH 
(9 zmiennych); 

  zestaw III - optymalny wybór spośród zmien-
nych: wiek, płeć, ekwiwalent sferyczny oraz 
parametry ONH i RNFL (11 zmiennych). 

Następnie oceniono i porównano przydatność 
kliniczną utworzonych liniowych funkcji dys-
kryminacji. 

W tabelach 12, 13 i 14 przedstawiono współ-
czynniki funkcji dyskryminacyjnych zmiennych 
odpowiednio z zestawu I, II i III. Są one istotne 
statystycznie (na poziomie p<0,001), co ozna-
cza, że zmienne, które nie znalazły się na liście, 
nie zwiększają mocy dyskryminacji pomiędzy 
grupami. 

Kolejność zmiennych w tabeli odpowiada 
względnej hierarchii zmiennych w dyskrymi-
nacji (w tabeli 12 najskuteczniej dyskryminuje 
parametr Vertical CD, a najmniej skutecznie 
ekwiwalent sferyczny). Współczynniki funkcji 
dyskryminacyjnych w wierszach stanowią wagi 
przypisane wkładowi danej zmiennej do posz-
czególnych grup: im większa wartość – tym 
bardziej zmienna jest związana z daną grupą 
badaną.  

Tabela 12. Współczynniki funkcji dyskryminacyjnych zestawu I. 

Zmienna Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

Vertical CD 126,615 133,173 143,617 145,575 

HIRW * 48,802 49,897 45,374 43,886 

VIRA* 50,246 46,523 51,224 51,760 

Disc area * 15,660 13,290 12,691 12,182 

Horizontal CD 113,285 109,681 103,624 97,105 

Cup area * -41,699 -39,465 -37,910 -35,704 

wiek * 0,590 0,610 0,656 0,647 

Płeć * 2,030 2,177 2,417 2,938 

Ekw. sfer.** -2,124 -2,169 -2,366 -2,365 

stała -136,538 -136,222 -138,183 -134,984 

* HIRW (mm
2
), VIRA (mm

3
), Disc area (mm

2
), Cup area 

(mm
2
), wiek (lata), płeć (K=1, M=0). 

**Ekw.sfer. – ekwiwalent sferyczny (D). 

Tabela 13. Współczynniki funkcji dyskryminacyjnych zestawu 
II (grubość RNFL wyrażona w µm). 

Zmienna Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

Kw. dolny* -0,3607 -0,4218 -0,6049 -0,6686 

RNFL 11godz 0,4966 0,4850 0,4515 0,3968 

RNFL 5 godz 0,0356 0,0468 0,1134 0,1547 

Imax/Smax 57,3308 59,2519 64,1292 61,9441 

Max-Min -0,2828 -0,2925 -0,2273 -0,1653 

Imax/Tavg 13,5516 13,2429 11,7700 10,5263 

RNFL 12godz 0,3274 0,3405 0,3059 0,2691 

Wiek (lata) 0,5806 0,5929 0,6485 0,6323 

RNFL 1 godz 0,2219 0,2014 0,2354 0,2307 

Stała -93,6377 -86,0630 -82,4369 -72,4228 

* Kw. – kwadrant. 

Tabela 14. Współczynniki funkcji dyskryminacyjnych zestawu 
III (grubość RNFL wyrażona w µm). 

Zmienna Grupa K Grupa P Grupa Jw Grupa Jz 

Kw. dolny* -0,310 -0,355 -0,539 -0,623 

Vertical CD 117,412 123,607 132,506 131,706 

RNFL 11godz 0,685 0,679 0,654 0,600 

RNFL 5 godz 0,046 0,057 0,128 0,176 

Max-Min -0,525 -0,534 -0,476 -0,415 

Smax/Tavg 29,870 29,632 28,489 27,056 

Disc area** -2,676 -3,023 -3,019 -1,804 

RNFL 12godz 0,357 0,374 0,348 0,315 

VIRA ** 61,775 59,784 63,953 65,398 

Imax/Smax 107,060 108,258 111,366 107,134 

RNFL 1 godz 0,140 0,112 0,133 0,128 

Stała -157,437 -153,174 -151,764 -142,041 

* Kw. – kwadrant. 
** Disc area (mm

2
), VIRA (mm

3
). 

Dyskryminacja przypadku odbywa się przez 
obliczenie siły przynależności do poszczegól-
nych grup będącej sumą ważoną wartości 
zmiennych i współczynników funkcji dyskrymi-
nacyjnych (wag) oraz wartości stałej, charak-
terystycznej dla grupy. Przypadek jest klasy-
fikowany do grupy o największej sile przyna-
leżności.  

Oceniając skuteczność dyskryminacji za po-
mocą każdego z zestawów określono odsetek 
oczu poprawnie zaklasyfikowanych ogółem 
i w obrębie poszczególnych grup badanych (tab. 
15, 16, 17). Zaobserwowano podobną sumarycz-
ną skuteczność klasyfikowania oczu za pomocą 
zestawu II i III (odpowiednio 68,2% i 68%), 
przewyższającą skuteczność dyskryminacji zes-
tawem I (59,4%). 

W celu określenia skuteczności dyskrymi-
nacji parami wyznaczono ponadto wartości 
współczynnika korelacji Matthewsa oraz czu-
łości wykrycia stanu silniej chorobowego wzglę-
dem słabszego. Wartości te wyliczone dla 
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zestawu I, II i III umieszczono odpowiednio 
w tabelach 18, 19 i 20. 

Tabela 15. Skuteczność dyskryminacji zestawem I – liczba przy-
padków rzeczywiście występujących w grupie chorobowej 
(wiersze) i zaklasyfikowanych do grupy chorobowej (kolumny). 

  Klasyfikacja 

Prawdziwe Poprawnych (%) K* P* Jw* Jz* 

K* 67,9 74 34 1 0 

P* 60,7 26 65 8 8 

Jw* 48,4 0 17 30 15 

Jz* 52,6 0 11 16 30 

Razem 59,4 100 127 55 53 

Poprawnych – odsetek poprawnie zaklasyfikowanych przypad-
ków. 
* K, P, Jw, Jz – grupa oczu kontrolnych, podejrzanych, z jaskrą 
wczesną i zaawansowaną. 

Tabela 16. Skuteczność dyskryminacji zestawem II – liczba 
przypadków rzeczywiście występujących w grupie chorobowej 
(wiersze) i zaklasyfikowanych do grupy chorobowej (kolumny). 

  Klasyfikacja 

Prawdziwe Poprawnych (%) K* P* Jw* Jz* 

K* 84,5 98 18 0 0 

P* 57,9 31 62 13 1 

Jw* 54,8 0 14 34 14 

Jz* 69,0 2 1 15 40 

Razem 68,2 131 95 62 55 

Poprawnych – odsetek poprawnie zaklasyfikowanych przypad-
ków. 
* K, P, Jw, Jz – grupa oczu kontrolnych, podejrzanych, z jaskrą 
wczesną i zaawansowaną. 

Tabela 17. Skuteczność dyskryminacji zestawem III – liczba 
przypadków rzeczywiście występujących w grupie chorobowej 
(wiersze) i zaklasyfikowanych do grupy chorobowej (kolumny). 

  Klasyfikacja 

Prawdziwe Poprawnych (%) K* P* Jw* Jz* 

K* 82,9 92 19 0 0 

P* 59,8 30 64 11 2 

Jw* 51,6 0 15 32 15 

Jz* 72,4 0 3 13 42 

Razem 68,0 122 101 56 59 

Tabela 18. Skuteczność dyskryminacji parami w zestawie I oce-
niana za pomocą wartości współczynnika korelacji Matthewsa 
(nad przekątną) oraz czułości wykrycia stanu silniej chorobo-
wego względem słabszego (pod przekątną – zacieniowane). 

 K* P* Jw* Jz* 

K*  0,40 0,81 1,00 

P* 71%  0,45 0,63 

Jw* 100% 64%  0,32 

Jz* 100% 73% 65%  

* K, P, Jw, Jz – grupa oczu kontrolnych, podejrzanych, z jaskrą 
wczesną i zaawansowaną. 

Tabela 19. Skuteczność dyskryminacji parami w zestawie II oce-
niana za pomocą wartości współczynnika korelacji Matthewsa 
(nad przekątną) oraz czułości wykrycia stanu silniej chorobo-
wego względem słabszego (pod przekątną – zacieniowane). 

  K* P* Jw* Jz* 

K*  0,52 0,95 1,00 

P* 67%  0,29 0,96 

Jw* 100% 71%  0,44 

Jz* 100% 98% 73%  

* K, P, Jw, Jz – grupa oczu kontrolnych, podejrzanych, z jaskrą 
wczesną i zaawansowaną. 

Tabela 20. Skuteczność dyskryminacji parami w zestawie III 
oceniana za pomocą wartości współczynnika korelacji Matthew-
sa (nad przekątną) oraz czułości wykrycia stanu silniej chorobo-
wego względem słabszego (pod przekątną – zacieniowane). 

  K* P* Jw* Jz* 

K*  0,52 0,92 1,00 

P* 68%  0,31 0,91 

Jw* 100% 68%  0,45 

Jz* 100% 93% 76%  

* K, P, Jw, Jz – grupa oczu kontrolnych, podejrzanych, z jaskrą 
wczesną i zaawansowaną. 

Analizując skuteczność dyskryminacji para-
mi, za pomocą współczynnika korelacji r 
Matthewsa, można zaobserwować porówny-
walną jego wartość w przypadku zestawu II i III, 
większą niż dla zestawu I. W zestawie I jedynie 
dyskryminacja grup Jw i P uzyskała większą 
wartość współczynnika r (0,45 vs 0,29 i 0,31). 
Z klinicznego punktu widzenia istotne jest, że 
zarówno zestaw II, jak i III prezentują dobrą 
zdolność odróżniania oczu z wczesnym uszko-
dzeniem jaskrowym (Jw) od oczu zdrowych 
(grupa K). 

5 WNIOSKI 

 Metody ilościowej oceny zmian morfolo-
gicznych w jaskrze, takie jak Skala Prawdo-
podobieństwa Uszkodzenia Tarczy (DDLS) 
i optyczna koherentna tomografia (OCT), 
wykazują dużą wartość kliniczną, porówny-
walną z oceną zdjęć tarczy nerwu wzroko-
wego, przeprowadzaną przez doświadczo-
nego badacza, zarówno w grupie podejrza-
nych o uszkodzenie jaskrowe, jak i prezentu-
jących perymetryczną postać jaskry. 

 Zarówno parametry ONH, jak i RNFL bada-
nia OCT wykazują zdolność różnicowania 
grupy zdrowych, podejrzanych o uszkodzenie 
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jaskrowe oraz z wczesną JPOK. Parametry 
RNFL, w porównaniu do parametrów ONH, 
wykazują lepsze możliwości diagnostyczne 
zarówno w grupie podejrzanych o uszkodze-
nie jaskrowe, jak i uszkodzonych jaskrowo. 

 Największą moc dyskryminacji, a tym sa-
mym zdolność identyfikacji wczesnych 
zmian morfologicznych w jaskrze, charakte-
rystycznych zarówno dla oczu podejrzanych 
o uszkodzenie jaskrowe, jak i z wczesną 
JPOK, wykazują parametry OCT opisujące 
pierścień nerwowo–siatkówkowy (Rim Area, 
VIRA, HIRW), współczynnik C/D w osi 
pionowej oraz parametry średniej grubości 
RNFL i jej grubości w kwadrancie dolnym. 

 Wieloparametryczna analiza zmiennych 
OCT, z wykorzystaniem liniowych funkcji 
dyskryminacyjnych, wydaje się być cenną 
metodą diagnostyczną, polepszającą klinicz-
ną przydatność optycznej koherentnej to-
mografii. Kombinacja parametrów RNFL 
wykazuje lepsze możliwości diagnostyczne 
niż zestaw parametrów ONH. 
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