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И З П ОЛ З ВА Н И  СЪ К РА Щ Е Н И Я  

ГЧ Горна челюст 

ДЧ Долна челюст 

ЕДН Електродвижещо напрежение 

ИХХ маркери Имунохистохимични маркери 

КП Корозионен потенциал 

ОЛ Орална левкоплакия 

ПМ Потенциално малигнени 

СЗО Световна здравна организация 

УК Устна кухина 

IL Интерлевкин 

Kips Киназни инхибитори 

MI Митотичен индекс 

HPV Човешките папилома вируси 

TNF Тумор некротичен фактор 

VEGF Съдов ендотелиален растежен фактор 
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I .  ВЪ В Е Д Е Н И Е  

Оралната левкоплакия (ОЛ) е най-честата пренеопластична лезия в 

устната кухина и се открива средно при около 2% от населението в света. 

Честотата на разпространение на лезиите зависи от редица генетични 

фактори, стила на живот, културни особености и др. Честотата на 

малигнената трансформация на оралната левкоплакия варира от 0.5% до 

25% в зависимост от клиничната форма, хистологична находка и 

присъствието на рискови фактори. 

Етиологията на ОЛ е неизяснена, но се отдава значение на общи и 

локални фактори: хроничен дефицит на витамини и микроелементи, 

хронична кандида инфекция, имунодефицитни състояния, хронично 

механично дразнене от недобре ажустирани протези, корозионен 

потенциал на дентални сплави (водещи до протичане на галваничен ток в 

устата), тютюнопушене, алкохолизъм и др. 

Успеваемостта на терапевтичния подход при потенциално 

малигнините заболявания, към които се отнася и оралната левкоплакия, е в 

резултат на наличието на добър прогностичен набор от показатели, които 

биха позволили навременни и адекватни терапевтични дейности, за да се 

сведе до минимум рискът от малигнизация на оралните лезии. Освен 

подобряване на диагностичните подходи, с които може да се изследва 

малигнения потенциал на оралната левкоплакия, е необходимо да се 

обърне внимание и на специфичните терапевтични подходи в зависимост 

от данните на познати и новоизследвани диагностични маркери, сочещи 

висок риск за малигнизация. 

Етапът на проследяване на пациентите с различно степенен риск за 

малигнизиране на лезиите също е обект на редица дискусии с цел 

конкретизиране и оптимизиране на процеса на наблюдение на болните. 

Профилактирането и скрининговите дейности при високо рискови 

индивиди, които са обременени с по-горе изброените етилогични фактори, 

също заслужава по-специално внимание.  

По литературни данни са установени някои имунохистохимични 

показатели асоциирани в известна степен с потенциала на малигнизация на 

лезията, които допълнително се конкретизираха и анализираха в 

изследването ни. 
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Идеята на настоящата разработка е да се представят допълнителни 

маркeри, които да подобрят способността за прогнозиране на малигнения 

потенциал на лезиите и да се сравнят резултатите от двата терапевтични 

подхода – конвенционална хирургична интервенция и Er YAG лазерна 

аблация. 

I I .  Ц Е Л  И  З А Д АЧ И  

Въз основа на направеният литературен обзор се установиха 

противоречия и липса на единно мнение сред авторите относно 

възможностите за предвидимост на малигнената трансформация при ОЛ, а 

също и неустановени лечебни ефекти, върху тези лезии, на навлизащите 

все повече в медицината нови видове лазери. Тези не решени проблеми в 

литературата създават предпоставки за провеждането на изследвания в 

насока предвидимост на малигнизацията и индикации за лечение при ОЛ, 

което ни дава основание да си поставим следните цел и задачи:  

Цел 

Установяване възможностите за прогнозиране на малигнизацията 

при орална левкоплакия чрез имунохистохимични маркери: p27, Cyclin D1, 

Кi67 и проследяване на ефекта от лечението чрез конвенционална 

хирургична ексцизия и Er-YAG лазерна аблация. 

Задачи:  

1. Проучване мнението на лекарите по дентална медицина в 

България относно лечебно-диагностичния подход при орална левкоплакия. 

2. Ретроспективно проучване на заболеваемостта от орална 

левкоплакия по материали на Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“– 

Пловдив. 

3. Диагностика и прогнозиране на малигнизацията при орална 

левкоплакия чрез имунохистохимичните маркери p27, Cyclin D1, Кi67. 

4. Клинична оценка на ефекта от лазерната и конвенционална 

хирургия при лечението на оралната левкоплакия. 
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I I I .  М АТ Е Р И А Л  И  М Е Т ОД И  

 

1. Материал  

Първа задача  

 Единици, време и място на наблюдение 

Проучването е извършено на случаен принцип като обект на 

проучването са 400 лекари по дентална медицина, анкетирани по време на 

организирани от БЗС мероприятия за периода април 2011–април 2012 г. 

Действието се проведе на територията на градовете Пловдив, Варна, 

Бургас, Пазарджик, Асеновград, Смолян. 

 Признаци на наблюдение  

Пол, трудов стаж, специалност, брой на жителите в населеното място 

на практикуващия лекар по дентална медицина, лекуват ли се пациенти с 

орална левкоплакия (ОЛ), как се процедира при съмнение за ОЛ, какви 

диагностични и лечебни методи използват. 

Втора задача  

 Единици, време и място на наблюдение 

Обект на проучването е болничната документация на преминали 

през Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 15 935 

пациенти, за периода от януари 1999 до август 2011 г., от които 48 са 

лекувани с ОЛ. 

 Признаци на наблюдение 

Пол, възраст, локализация на лезията, вид на лезията – хомогенна 

или нехомогенна, големина на лезията, рискови фактори, хистологичен 

резултат, проведено лечение. 



8 

 

Трета задача  

 Единици, време и място на наблюдение 

Обект на изследването са 69 лезии, диагностицирани като ОЛ, в 

Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив, за периода април 2011 – декември 2013 г. Проведено 

имунохистохимично изследване за експресия на ИХХ маркери Р27, Cyclin 

D1, Ki 67 в Отделението по клинична патология на УМБАЛ „Св. Георги“ – 

Пловдив. 

 Признаци на наблюдение  

Характеристики на хистологична находка, степен на дисплазия, 

стойности на Cyclin D1, P27  и  Ki67, малигнизация на лезията.  

Четвърта задача  

 Единици, време и място на наблюдение 

Обект на изследването са 88 лезии, диагностицирани клинично и 

хистологично като орална левкоплакия. Лечението на лезиите е 

извършвано в Клиника по ЛЧХ, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив и лазерен 

кабинет на ФДМ, МУ Пловдив за периода април 2011 – декември 2013 г.  

Лезиите са разпределени в две групи: 

 

Първа група – 36 лезии, подложени на лазерна аблация с Er-YAG 

лазер. 

 

Втора група – 53 лезии, подложени на хирургична ексцизия. 

Разпределението на лезиите в групите е въз основа на включващи и 

изключващи критерии. 

Включващи критерии за наблюдението са наличие на лезии с доказана 

хистологично орална левкоплакия и определена степен на дисплазия. 

Изключващи критерии за първа група:

- Наличие на втора или трета степен на дисплазия в лезията. 

 Признаци на наблюдение 

Болка, инфекция, време за зарастване, рецидив. 
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2. Методи  

Социологически методи  

За изпълнение на поставените задачи са използвани социологически 

методики, които включват анкетен метод и изработване на статистически 

карти. Използвани са анонимно, индивидуално и групово анкетиране. 

По първа задача е приложен пряк анкетен метод, изготвена е анкетна 

карта съдържаща осем въпроса. Те касаят пол, трудов стаж, специалност, 

брой на жителите в населеното място на практикуващия лекар по дентална 

медицина, лекуват ли се пациенти с ОЛ от съответния специалист, как се 

процедира при пациент със съмнение за ОЛ, какви методи за диагностика и 

какви методи за лечение на ОЛ се използват.  

От първи до пети въпрос е възможен един отговор. От шести до осми 

въпрос е възможно посочване на няколко отговора. 

По втора задача е приложен документален метод, като е изготвена 

статистическа работна карта. Съдържаща информация за пациента: 

паспортна част, диагноза, данни за - локализация на лезията, размер на 

лезията, вид на левкоплакията, рискови фактори, хистологичен резултат, 

проведено лечение.  

По трета и четвърта задачи е изготвена статистическа работна 

карта, състояща се от две части. Първа част – индивидуална карта за 

диагностика и лечение на пациенти с ОЛ. Втора част – индивидуална карта 

за проследяване на резултатите от лечението на пациенти с ОЛ. Първата част 

съдържа паспортни данни и информация относно вида на ОЛ, мястото и 

размера на лезията, рисковите фактори, ръбовете на лезията, хистологичния 

резултат и резултата от имунохистохимичното изследване, проведеното до 

момента лечение. Втората част съдържа данни относно провеждащото се в 

момента лечение, заздравителния процес в раната, промяната във вида, 

мястото, размера и ръбовете на лезията, както и резултатите от лечението на 

3-тия, 6-тия и 12-тия следоперативен месец. 

Клинични методи  

Клинични методи са използвани при изпълнението на трета и 

четвърта от поставените задачи. 

Пациентите са обслужвани в Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. 

Георги“ – Пловдив и в лазерния кабинет на Факултета по дентална медицина 
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при Медицинския университет – Пловдив. Хистологичните и имуно-

хистологични изследвания са извършени в Катедрата по клинична патология 

и съдебна медицина на МУ – Пловдив. Всеки пациент е подписал лист за 

информирано съгласие и има заведен ИЗ или амбулаторен номер. 

1. Клинично-диагностичен преглед – включва събирането на 

анамнестични данни от пациента, клинично изследване на настоящето 

заболяване за поставяне на работна диагноза. 

2. Клиничен преглед за определяне на оперативния риск – извършва 

се анализ на общото състояние на пациента и възможността за провеждане 

на необходимите диагностични и лечебни манипулации.  

 

Изпълнението на трета задача включва: 

1. Биопсия - вземане на тъканен биоптат от клинично диагностици-

рани с ОЛ лезии и съседна здрава лигавица. Извършвани са инцизионни 

биопсии под локална инфилтративна анестезия с Ubistesin, 1/200000, 3M 

ESPE. Биоптатите са поставяни в неутрален 10% формалин и са транспор-

тирани до лабораторията на Катедрата по патоанатомия на МУ – Пловдив 

където са подложени на хистологичен и на имунохистохимичен анализ. 

 

За изпълнението на четвърта задача лезиите са разпределени в две 

групи: 

Първа група – 36 лезии, подложени на лазерна аблация с Er-YAG 

лазер. 

Втора група – 53 лезии, подложени на хирургична ексцизия. 
 

1. Лазерна аблация - лезиите от първа група са обработени с Er-

YAG лазер LiteTouch на фирма Sineron, Израел. Аблацията се извършва 

със следните настройки на лазера: енергия 200 mj, честота 35 Hz, 

охлаждане 2–3, накрайник 0.6–0.8 мм прав. За обезболяване се употребява 

контактна анестезия с Lidocain spray 10%. На аблация бива подложена 

цялата площ на лезията в една област, като се достига до граничната 

околна здрава тъкан. На дълбочина се достига до подлежащата субмукоза. 

Получената ранева повърхност зараства вторично. 

2. Хирургична ексцизия - лезиите от втората група се обработват 

чрез изрязване със скалпел. Обезболяването се извършва чрез 

инфилтративна анестезия с 4% артикаин и епинефрин 1/200000(Ubistesin 

1/200000, 3М Espe). Границите на ексцизията включват 0.3–0.5 см. от 

околната здрава лигавица. Полученият раневи дефект се затваря чрез 
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мобилизация и зашиване на тъкани по съседство. Конците се свалят на 7-

мия постоперативен ден. 
 

Клиничната оценка е извършена въз основата на ранни и късни 

следоперативни показатели. 

Ранни показатели: болка, инфекция и време на зарастване. 

 болка – измерва се по десет степенната скала на VAS от 0–10 

(приложение 3), като при 0 се отчита липса на болка, от 1–3 – слаба болка, 

6 – умерена болка, от 7–10 – силна болка. Отчитането се извършва на 1-ви, 

3-ти и 7-ми постоперативен ден. 

 

Фиг. 1. 

 инфекция – отразява се има или няма локални признаци на 

възпаление в раната (зачервяване, ексудация, подуване и т.н.) по време на 

наблюдението. Отчитането се извършва на 1-вия, 3-тия и 7-мия 

постоперативен ден. 

 време на зарастване – отчита се епителизацията на раната на 7-

мия постоперативен ден. Регистрира се частична епителизация, пълна 

епителизация и липса на епителизация за лезиите от първа група. 

Първично зарастване или зарастване с дехисценция (вторично зарастване) 

за пациенти от втора група. 

Късни показатели – отчитат се на третия, шестия и дванадесетия 

месец след операцията. Регистрира се клинично наличието на рецидив на 

лезията в зоната на оперативната намеса. 

Данните от изследванията и проследяването на лезиите са 

отбелязани в статистическа карта и са подложени на статистическа 

обработка. 
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Параклинични методи  

Параклинични методи са използвани за изпълнението на трета 

задача, при която са извършвани хистологични и ИХХ изследвания, както 

и рутинни кръвни изследвания за подготовка на хирургични пациенти.  

1. Хистологично изследване - взетите и пренесени в лабораторията 

биоптати престояват във фиксиращ 10% неутрален формалинов разтвор не 

повече от 24 часа. Морфологичната диагноза се поставя на тъканни срези 

от парафинови блокчета с дебелина 5 µm, оцветени рутинно с хематоксилин-

еозин. За установяване на диспластични изменения и тяхното степенуване са 

използвани общоприети цитологични и хистологични критерии (табл. 1 и 2).  

Табл. 1. Критерии за степенуване на орална епителна дисплазия 

Степен 
Ангажирани 

епителни нива 

Цитологични 

промени 

Архитектурални 

промени 

Хиперплазия - Няма Задебелен епител, 

хиперкератоза, нормална 

клетъчна матурация 

Лека (І) Долна трета Клетъчен и ядрен 

полиморфизъм, 

ядрена хиперхромазия 

Базалноклетъчна 

хиперплазия 

Средна (ІІ) Долни две 

трети 

Клетъчен и ядрен 

полиморфизъм, 

ядрена 

хиперхромазия, 

анизоцитоза и 

анизонуклеоза, 

повишени и абнормни 

митози 

Нарушен поляритет, 

нарушена матурация от 

базалните към спинозните 

клетки, повишена 

клетъчна плътност, 

базалноклетъчна 

хиперплазия, капковидни 

епителни вдавания 

Тежка (ІІІ) Запазени 

повърхностни 

слоеве 

Клетъчен и ядрен 

полиморфизъм, 

ядрена 

хиперхромазия, 

анизоцитоза и 

анизонуклеоза, 

повишени и абнормни 

митози, увеличен 

брой и размери на 

нуклеолите, 

апоптозни телца 

Нарушена матурация от 

базалните към спинозните 

клетки, повишена 

клетъчна плътност, 

базалноклетъчна 

хиперплазия, дискератоза, 

капковидни епителни 

вдавания, акантолиза 

Carcinoma in 

situ 

Цялата 

дебелина 

Всички промени Промени от долу до 

повърхността, нарушена 

епителна стратификация, 

съхранена базална 

мембрана 
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Табл. 2. Класификационни схеми за епителна дисплазия 

Орална интраепителна 

дисплазия 

Сквамозна 

интраепителна 

неоплазия (SIN) 

Сквамозни 

интраепителни лезии 

(система от Любляна) 

Епителна хиперплазия Не се отчита Проста хиперплазия 

Лека дисплазия SIN 1 
Базална/парабазална 

хиперплазия 

Умерена дисплазия SIN 2 Атипична хиперплазия 

Тежка дисплазия SIN 3 Атипична хиперплазия 

Carcinoma in situ Carcinoma in situ Carcinoma in situ 

 

 

 

 
Левкоплакия без дисплазия 

 

 

 
Левкоплакия с лекостепенна дисплазия 
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Левкоплакия с умерена дисплазия 

 

 

 
Левкоплакия с тежка дисплазия 

 

 

 
Плоскоклетъчен карцином 

 

Фиг. 2. 
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2. Имунохистохимично изследване – регистрира се експресията на 

антителата Cyclin D1, p27(kip-1) и Ki67 (MIB-1). Използваните за целта 

реактиви са на фирмата „Novocastra” (Leica Microsystems, Велико-

британия). Морфометричното отчитане на резултатите от имунохисто-

химичната реакция е извършено със светлинен микроскоп Olympus BX 51, 

фабрично оборудван с измервателна система Quick Photo Micro 2.3. 

Имунохистохимичният индекс на маркиране се отчита по следния начин: 

позитивният ядрен сигнал на нивата на базалния, парабазалния и 

суперфициалния слой като процент на позитивни ядра (позитивни клетки 

към всички клетки, умножени по 100). 

 

Слоевете се дефинират така: 

- базален – единичен клетъчен слой, контактуващ директно с 

базалната мембрана; 

- парабазален – два клетъчни слоя, лежащи непосредствено върху 

базалния; 

- суперфициален – всички клетъчни слоеве между парабазалния и 

повърхността на епитела. 

 

Отчитането се извършва на светлинен микроскоп при увеличение 

х40 по полуколичествена скала за отчитане на експресията (силата на 

оцветителната имунохистохимична реакция). Силата на експресията се 

регистрира в числови стойности, като: 0 – няма експресия, 1 – слаба 

(гранична) експресия - светло кафява оцветка, 2 – умерена експресия - 

нормално кафяво, 3 – силна експресия – тъмнокафява оцветка до почти 

черно. Регистрират се зоните с най-многобройни маркирани клетки, като в 

тях се отчитат около 1000 клетки. Подбрани са участъци, в които 

експресията е умерена (2) и силна (3), докато тези с гранична (1) не се 

отчитат. Получените от параклиничните изследвания данни се регистрират 

в работната карта. 
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Експресия на маркер Cyclin D1 

 
Експресия на маркер Ki 67 

 
Експресия на маркер р27 

 

Фиг. 3. 
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Статистически методи 

 За обработването на събраните данни са приложени 

статистически хипотези с точно изчисляване на „p-value”. За приемане на 

нулевата хипотеза (H0) е използван критерият „p-value” >0.05 

(вероятността да се допусне грешка от първи род е под 5%), а за приемане 

на алтернативната хипотеза (H1) е приложен критерият „p-value” <0.05 

(вероятността за правилно взето решение е над 95%). 

 За проверка дали плътността на разпределение на непрекъснатите 

случайни величини следва хода на нормалното разпределение, е приложен 

тестът на Kolmogorov–Smirnov. 

 За откриване на статистическа разлика между стойностите на даден 

параметър, представляващ непрекъсната случайна величина при сравнението 

на две дефинирани групи пациенти, е приложен непараметричният тест на 

Mann–Whitney U. За сравненията по отношение на променливи, заемащи 

дискретни значения, са приложени χ
2
-тест, Fisher's Exact Test и Likelihood 

Ratio. Във всички случай е дефинирана нулева хипотеза (H0) – стойностите на 

изследвания параметър за двете групи произлизат от една и съща генерална 

съвкупност и алтернативна хипотеза (H1) – значенията на изследвания 

параметър за двете групи се различават статистически. 

 За установяване на наличието на корелация между две 

непрекъснати случайни величини или една непрекъсната и една дискретна 

величина, с градиращи значения, е изчисляван непараметричният 

коефициент на корелация Kendall's tau-b и е прилагана проверка на 

хипотезата за неговата статистическа различимост от нула. 

 За установяване на наличието на зависимост (асоциация) между 

две категорийни (дискретни) величини са приложени: 

а) χ
2
-тест, Fisher's Exact Test и Likelihood Ratio за независимост; 

б) изчисляване на коефициента на Cramer's V. 

 Логистично-регресионен анализ 

 Основна цел на статистическия анализ на данните от случай кон-

трола проучването е определяне на величината на риска от развитие на 

заболяване в зависимост от експозицията на изследвания рисков фактор 

чрез изчисляване на отношението на шансовете (Odds Ratio – OR):  

 Количествената оценка на вероятността за възникване на 

разглежданото заболяване (у) в зависимост от експонирането на 

изследвания фактор (х) се получава чрез приложението на еднофакторен и 
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многофакторен логистично-регресионен анализ (logistic regression). 

Независимите рискови фактори бяха установени с използвания 

многофакторен логистично-регресионен анализ. Анализът позволява и 

контрол на действието на замъгляващите променливи чрез включване на 

предполагаемия замъгляващ фактор в регресионния модел. 

 При анализите на проучването случай-контрола е оценено 

коригираното отношение на шансовете (adjusted OR) и неговия 95% 

доверителен интервал.  

 В случаите когато за даден въпрос в анкетните карти могат да се 

посочват повече от един отговор, нормирането за изчисляване на процен-

тен дял е извършено спрямо сумата от всички реализирани отговори. 

 ROC - анализ - построяване на ROC (Receiver Operating 

Characteristic) кривата и изчисляване на площта под кривата - AUC (Area 

Underthe Сurve), за да се определи диагностичната надеждност на 

изследваните ИХХ маркери за отдиференцииране на високо рисковите лезии 

за малигнизация от нискорисковите (показващ малигнения потенциал на 

кривата). AUC е използвана за оценка на цялостното представяне на 

диагностичния тест. На базата на ROC кривата е определена 

чувствителността, специфичността, позитивната и негативна предсказващи 

стойности и праговите стойности за приемане или отхвърляне на висок риск 

за малигнизиране на лезиите. Оптималната cut off (разграничаваща; прагова) 

стойност на конкретния ИХХ показател е комбинация от най-високата 

чувствителност и най-висока специфичност за дадената променлива.  

Графични методи  

За графична визуализация на данните са използвани: 

 за непрекъснатите променливи – „boxplot” диаграми, които 

визуализират 25-ия, 50-ия и 75-ия персентил от съвкупността на данните, 

както и минималната и максималната стойност на изследвания параметър. 

Приложен е критерият 1.5 дължини на „boxplot” за идентифициране на 

„бегълци” и критерият 3 дължини на „boxplot” за идентифициране на 

„екстремуми”. 

 за дискретни променливи – „bar” или „pie” диаграми, нормирани 

към 100% за представяне на процентния дял на дадена категория от данни. 

 приложен софтуер – изчисленията са направени с помощта на 

MS Excel 2010 и R-statistics (www.r-project.org), SPSS 17. 

http://www.r-project.org/
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I V .  Р Е ЗУЛ ТАТ И  И  О Б СЪ Ж Д А Н Е  П О  З А Д АЧ И  

1. Резултати, обсъждане и изводи по първа задача  

Проучване на мнението на лекарите по дентална медицина в 

България относно лечебно-диагностичния подход при орална 

левкоплакия 

След промяната в системата на здравеопазването в България, 

денталната медицина премина изцяло в частния сектор. Един от факторите 

имащи отношение към появата на оралния карцином е ОЛ. Целта на това 

проучване е да ни даде информация относно състоянието на проблема с 

диагностиката и лечението на ОЛ от лекарите по дентална медицина. 

Анкетирани са 400 лекари по дентална медицина от цялата страна чрез 

пряка групова анкета на организирани от БЗС събития. Информацията е 

събрана чрез специално изработена за целта анкетна карта.  

1.1. Характеристиката на проучваната група е представена чрез 

първите четири въпроса на анкетата (Табл. 3). 

Табл. 3.  

Характеристика на изследваните дентални лекари 

Показатели брой % Sp 

Брой 400 100 - 

Пол 

Мъже 168 42,0 2,47 

Жени 232 58,0 2,47 

Трудов стаж 

до 10 години 59 14,8 1,78 

от 10 до 20 години 172 43,0 2,48 

над 20 години 169 42,3 2,47 

Специалност 

без специалност 224 56,0 2,48 

орална хирургия и/или ЛЧХ 22 5,2 1,12 

др. Специалност 154 38,8 2,44 

Населено място 

до 100 000 жители 87 21,2 2,04 

над 100 000 жители 313 78,8 2,04 
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Разпределението по пол на анкетираните в настоящото изследване е 

съответно:   

- 58% жени 

- 42% мъже 

 

По трудов стаж:  

- 14.8% са със стаж до 10 г.  

- 43% – от 10 до 20 г.  

- 42.3% – над 20 г. 

 

В зависимост от придобитата специалност:  

- 38.8% специалност различна от хирургична  

- 5.2% специалисти с орална хирургия или ЛЧХ  

- 56% без специалност 

 

По отношение на броя на жителите в населеното място, в което 

практикуват лекарите по дентална медицина, 78.8% от тях са в населени 

места с над 100 000 жители, а 21.2% – в населени места с под 100 000 

жители. 

1.2. Резултати по лечебно-диагностичния подход при наличие    

за ОЛ 

По отношение на въпроса „Търсят ли помощ при Вас пациенти с 

орална левкоплакия?”, 58.4% от лекарите по дентална медицина отговарят 

положително, а 41.6% – отрицателно (Табл. 4). 
 

Табл. 4.  

Търсят ли помощ при Вас пациенти с орална левкоплакия? 

Отговор: Брой % 

Да 234 58,4 

Не 166 41,6 

Общо 400 100 

 

Потърсена е статистическа връзка между големината на населеното 

място и отговора на зададения въпрос (фиг. 4) В по-големите населени 

места – над 100 000 жители, близо 2/3 от запитаните лекари отговарят 

положително, т.е. към тях се обръщат голям процент от пациентите с такъв 
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проблем. В малките населени места, лекарите дали положителен отговор 

на този въпрос са с 20% по-малко. Разликите в сравняваните относителни 

дялове на търсещите помощ пациенти с ОЛ в сравняваните населени места 

е статистически изразена ²=10.46, р=0.001. 

 

Фиг. 4. Брой на жителите в населеното място на практиката и 

консултации по повод ОЛ 

Потърсено е дали има статистически значима зависимост между 

трудовия стаж на анкетираните дентални лекари спрямо търсенето на кон-

султации от лица с ОЛ. Установи се, че лекарите с по-дълъг трудов стаж 

правят по-често консултации на пациенти с този здравословен проблем. 

Влиянията на трудовия стаж върху анализирания показател има статисти-

чески значим израз- ² = 6,891, р = 0,032. (фиг. 5) 

 

Фиг. 5. Трудов стаж и консултации на пациенти с ОЛ 
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Потърсено е дали има статистически значима зависимост между 

наличието на специалност на денталните лекари и търсенето на консул-

тации от болни с ОЛ. 90.9% от специалистите с Орална хирургия (ОХ) и 

Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ) извършват консултации по проблема. 

При лекарите без специалност търсенето на подобен вид консултации е 

констатирано при 44.1% от тях. Зависимостта между специалността и 

търсенето на консултации от пациенти с ОЛ има ясен сигнификантен 

израз - ² = 45,791
a
, р = 0,000. (фиг. 6) 

 

Фиг. 6. Специалност и консултации при пациенти с ОЛ 

 

Отговорите на въпроса: „При съмнение за орална левкоплакия как 

процедирате?” са: 

 

Фиг. 7. Разпределение според клиничния подход при пациенти с ОЛ. 
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Лечение прилагат 12% от денталните лекари, 17.5% от тях извършват 

наблюдение на болните, 36.3% – дават препоръки за отстраняване на 

рисковите фактори и 82.8% ги насочват към орален или лицево-челюстен 

хирург (Възможните отговори са повече от един). (фиг. 7). 

Отговорите на въпроса „Какви методи за диагностика на орална 

левкоплакия използвате?” са представени на табл. 5. 

Табл. 5. 

Методи за диагностика на орална левкоплакия? % Брой 

Оцветяване (N = 120) 30,0% 120 

Цитологично изследване (N = 25) 6,25% 25 

Хистологично изследване (N = 60) 15,0% 60 

Стоматоскопия (N = 18) 4,5% 18 

Други (N = 177) 44,25% 177 

Общо  400 

Стоматоскопия се употребяват 4.5% от анкетираните. Цитологична 

диагностика на лезиите се извършва от 6.25% от тях. Едва 15% вземат 

материал за хистологично изследване, 30% употребяват багрила за 

установяване на орална левкоплакия, а останалите 44.25% отговарят, че в 

диагностиката на орална левкоплакия разчитат на клиничната си преценка 

и на други диагностични способи (Табл. 5). 

Отговорите на въпроса „Какви методи за лечение на орална 

левкоплакия използвате?” са представени на фиг. 8. 

Фиг. 8. 
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Криотерапия употребяват 0.5% от анкетираните. Други 0.8% прилагат 

високоенергийни лазери. Нискоенергиен лазер за лечение на орална левко-

плакия се използва от 4% от зъболекарите. Около 11.3% прилагат хирургична 

ексцизия на лезиите, 39.3% препоръчват медикаментозно лечение, а 64.3% 

отстраняват рисковите фактори (фиг. 8). 

 

Обсъждане 

Целта на настоящето проучване е да се установи как лекарите по 

дентална медицина диагностицират и лекуват орална левкоплакия. От 

получените резултати можем да обобщим, че повечето от анкетираните 

лекари по дентална медицина имат такъв контингент сред пациентите си. 

Денталните лекари практикуващи в по-големи населени места консултират 

по-често пациенти с ОЛ, отколкото тези, които практикуват в по-малки 

населени места. Отчита се ясна тенденция, денталните лекари с по-голям 

трудов стаж да бъдат търсени за помощ по-често от пациенти с орална 

левкоплакия. Наличието на специалност (Орална хирургия или ЛЧХ) е 

значим фактор, в резултат, на който почти всички лекари по дентална 

медицина съобщават, че консултират пациенти с орална левкоплакия.  

По-голямата част от денталните лекари при съмнение за наличие на 

орална левкоплакия насочват пациентите към орален хирург или 

специалист по ЛЧХ. Според данните на настоящото изследване се отчита 

фактът, че с увеличаване на трудовия стаж се забелязва тенденция все 

повече лекари по дентална медицина да се наемат сами да лекуват 

пациентите с орална левкоплакия. Лекарите със специалност Орална 

хирургия или Лицево-челюстна хирургия провеждат активно наблюдение 

и лечение в най-голяма степен на пациенти с ОЛ, което е и очаквано, тъй 

като наличието на специализация изисква и най-висока компетентност по 

терапевтичния процес на оралните левкоплакии. 

За диагностиката на ОЛ, по данни от литературата Van der Waal, 

Warnakulasuriya се използват редица клинични и параклинични 

изследвания. Участъците с установени клинични белези на ОЛ биват 

подложени на задължително хистологично изследване. В нашето 

проучване след лекарите по дентална медицина в България се установи, че 

диагностицирането на заболяването става най-често на базата на 

клиничния преглед и чрез оцветяване с багрила. Хистологичните и 

цитологичните изследвания, даващи информативност по отношение на 

клетъчните и тъканните изменения в лезията, не се извършват рутинно и се 

употребяват в значително по-малка степен. 
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По данни от библиографията лезиите с ОЛ, в зависимост от 

диагностичните данни, биват подложени на широк набор от оперативни и 

неоперативни методики. В настоящето изследване, общо за цялата група 

изследвани лекари от прилаганите лечебни подходи най-силно са 

застъпени медикаментозното лечение и даването на препоръки за 

премахване на рисковите фактори. Хирургична ексцизия и лечение с 

високо- и нискоенергийни лазери се прилага многократно по-рядко. Наред 

с това в бъдеще време в амбулаторните практики все повече ще навлизат 

лазерните апарати, което ще даде възможност за приложението им при 

лечение на пациенти с орална левкоплакия. Приложението на тези 

методики при липса на адекватна хистологична диагноза и проследяване 

би могло да влоши резултатите от лечението на оралната левкоплакия. 

Установи се, че 4% от денталните лекари употребяват нискоенергиен 

лазер за лечение на ОЛ, което като подход противоречи на мнението на  

автори препоръчващи да не се употребяват нискоенергийни лазери в 

терапията на ОЛ, независимо от клиничната форма на заболяването 

Аргументите в тази посока са свързани с данните показващи, че 

нискоенергийното лазерно лъчение предизвиква повишение на 

пролиферативната активност на епителните клетки, което се асоциира с 

увеличен риск от злокачествена трансформация. Необходимо е да се 

проведат обучителни мероприятия, които да запознаят лекарите по 

дентална медицина със съвременните лечебно-диагностични подходи при 

ОЛ. Това би имало потенциал да увеличи успеваемостта от лечението на 

ОЛ и да редуцира заболеваемоста от орален карцином. 

 

Изводи: 

1. Хистологични изследвания се прилагат ограничено от денталните 

лекари при лечението на ОЛ (само 15% от анкетираните). 

2. Оперативно лечение на ОЛ се прилага рядко от денталните 

лекари. 

3. Застъпените методи за лечение на ОЛ са медикаментозната 

терапия и отстраняването на рисковите фактори. 

4. Част от денталните лекари прилагат нискоенергийно лазерно 

лъчение, което е противопоказание за лечение на ОЛ. 
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2. Резултати, обсъждане и изводи по втора задача  

Ретроспективно проучване на заболеваемостта от орална 

левкоплакия по материали на Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. 

Георги“ – Пловдив 

Резултатите от това проучване целят да се направи анализ на 

диагностиката, лечението и проследяването на лекуваните пациентите с 

ОЛ в Клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. Проучената 

документация обхваща периода януари 2000 г. до януари 2011 г. За този 

период в клиниката са лекувани 48 пациенти с 51 лезии с поставена 

диагноза орална левкоплакия. Данните са регистрирани на специално 

изработена анкетна карта. 

2.1. Характеристика на изследвания контингент по пол и 

възраст е представена на табл. 6. 

Табл. 6.  

Характеристика на изследваните пациенти 

Показатели брой % Sp 

Брой 48 100 - 

Пол 

Мъже 22 45,8 7,19 

Жени 26 54,2 7,19 

Възраст 

Показатели бр. средна ст. отклонение 

Възраст - общо 48 50,27 14,078 

Мъже 22 52,18 16,405 

Жени 26 48,65 11,859 

U=0,863, p=0,393 

Средната възраст на изследваните болни е 50,27 ± 2,032 години като 

пациентите се намират във възрастовия диапазон между 20 и 80 години.  

Разпределението по пол на заболелите от орална левкоплакия 

пациенти показва, че жените боледуват по-често в сравнение с мъжете, 

съответно болни жени са 54.2%, а болни мъже са 45.8%. (табл. 6). 

2.2. Характеристика на лезиите по локализация, вид на 

левкоплакията, диагностика и лечение. 

Разпределението на лезиите според локализацията им е представено 

на Табл. 7.  
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Табл. 7.  

 брой % Sp 

Лигавица устните 4 8,3 3,98 

Лигавица буза 25 52,1 7,21 

Гингива на горна челюст 1 2,1 2,07 

Гингива долна челюст 4 8,3 3,98 

Под на устна кухина 1 2,1 2,07 

Лигавица на езика 9 18,8 5,64 

Лигавица устните и бузите 2 4,2 2,90 

Под на устна кухина и лигавица на 

езика 
1 2,1 2,07 

Лигавица на устни и под на устна 

кухина 
1 2,1 2,07 

Общо 48 100,0 - 

Получените резултати показват, че най-често засегната е лигавицата 

на бузата (52.1%), следвана от лигавицата на езика 18.8% и лигавицата на 

устните 8.3%. В настоящото изследване 8.3% от наличните лезии се 

намират на гингива на долна челюст, 2.1% на пода на устната кухина и 

2.1% на гингива на горна челюст. Не е описана нито една лезия на мекото 

небце и твърдото небце. 

 

Разпределението на лезиите според вида на ОЛ е представено на 

Фиг. 9. 

При настоящото ретроспективно изследване се установи, че  

разпределението на лезиите според вида на оралната левкоплакия има 

следната структура: 47.9% са хомогенна левкоплакия, 22.9% са 

нехомогенна левкоплакия, а при 29.2% не са отбелязани данни за вида на 

левкоплакията. 

 

Разпределение на лезиите спрямо експозицията на рискови фактори е 

представено на Фиг. 10. 

Разпределението на лезиите спрямо експозицията им на рискови 

фактори показва, че най-често срещащият се рисков фактор е 

тютюнопушенето (20.8%), следван от приема на алкохол (10.4%). В 39.6% 

от случаите с лезии не са открити рискови фактори, а при 25% от тях 

липсват документални данни за такива. 
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Фиг. 9.  

 

 

Фиг. 10.  
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Разпределение на лезиите според наличието на хистологичен 

резултат е представено на Фиг. 11. 

Фиг. 11.  

 
 

Получените резултати показват, че при в 54.2% от случаите е 

наличен хистологичен резултат, а в 46% липсва документална информация 

за извършено хистологично изследване. 

 

Разпределение на лезиите според вид на приложеното лечение е 

представено на Фиг. 12. 

Фиг. 12.  

 
 

Резултатите показват, че 66.7% от лезиите са лекувани с 
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Обсъждане 

В настоящата задача е извършено ретроспективно проучване на 

лекуваните болни с ОЛ в клиника по ЛЧХ на УМБАЛ „Св. Георги“ 

Пловдив. Прави впечатление относително малкият брой на болните 

преминали през клиниката за изследвания период. Това най-вероятно се 

дължи на факта, че ОЛ е амбулаторно лекувано заболяване.  

Данните от резултатите в нашето проучване показват, че жените 

(според разпределението по пол) са засегнати в по-голяма степен от 

заболяването. Тези констатации не съвпадат с резултатите на редица други 

автори. (Иванов, Mehta, Pindborg, Petti). Според резултатите на Иванов, в 

България мъжете боледуват четири пъти по-често от жените. Според Petti 

S, в развитите страни от Европа и Северна Америка мъжете и жените 

боледуват пропорционално от ОЛ. Това най-вероятно се дължи на 

разпространението на вредните навици сред населението. 

Най-честата локализация на левкоплакията е по бузите, следвана от 

езика, устните, гингивата на долна челюст и пода на устата, което не 

съвпада или има частично съвпадение с резултатите, получени от други 

изследователи. Според Иванов Ив. в България най-ангажирани от ОЛ са 

долната устна, езика, бузите и гингивата. Според Mehta F най-често са 

засегнати бузите, следвани от устни, език и небце. Според резултатите на 

Axell T получени при изследване в Швеция, локализацията на лезиите в 

низходящ ред е бузи, комисури и език. Banoczy J установява при 

проучване извършено в Унгария, че най-често са ангажирани бузите, 

комисурите и езика. Napier S регистрира бузите и венците като 

предпочитани зони за развитие на ОЛ. Sheifele C съобщава за най-често 

ангажиране на устните и бузите. В Холандия Shepman K регистрира езика 

и пода на УК като предпочитани за ОЛ. Прави впечатление проучването на 

Reichard P извършено в Германия, чийто данни напълно съвпадат с 

нашите. При общ поглед на литературата, при повечето изследователи, 

локализацията по бузите е едно от най-предпочитаните места за развитие 

на ОЛ, което съвпада с нашите резултати. 

Литературната справка показва, че тютюнопушенето и консумацията 

на алкохол са най-честите рискови фактори за появата на заболяването. 

Елиминирането на рисковите фактори е първата стъпка в лечението на 

заболелите от ОЛ. В настоящето изследване при 25% от болните липсват 

данни за наличие на рискови фактори, което затруднява провеждането на 

етиопатогенно лечение. 
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Видът на левкоплакията е важен критерий за определяне на вида на 

лечението и прогнозата в развитието на ОЛ. Нехомогенните форми 

малигнизират в по-голям процент и подлежат на по-често наблюдение и 

по-радикално лечение. При 29.2% от болните липсват данни за клиничната 

форма, а това е важно за избора на подходящо лечение. 

Хистологичното изследване е основен момент в лечението и 

прогнозата на заболяването. Според редица автори, всяка една лезия 

персистираща над двадесет дни след отстраняване на рисковите фактори, 

подлежи на хистологична верификация. Извършването на биопсично 

изследване присъства в неизменно в публикувания от (Warnakulasuriya et 

al., 2007) алгоритъм за диагностика на ОЛ. В проучвания материал, при 

45.8% от болните не е регистрирано в документацията проведено 

хистологично изследване, а когато е налично, не е отчитана степента на 

дисплазия на клетките.  

В клиниката се провежда хирургично и лазер лечение с Nd – YAG 

лазер. Сред провеждането на активното лечение пациентите се насочват за 

наблюдение в доболничната помощ, поради което дългосрочните 

резултати от лечението не биха могли да бъдат анализирани. Според 

редица автори е необходимо дългосрочно наблюдение и диспансеризация 

на пациентите с ОЛ. 

 

Изводи: 

1. Оралната левкоплакия е предимно амбулаторно лекувано 

заболяване. 

2. Жените боледуват по-често от орална левкоплакия, отколкото 

мъжете. 

3. Извършва се лечение на ОЛ без присъстваща в документацията 

хистологична верификация. 

4. Липсват критерии за избор на лечебен метод. 

5. Не се извършва диспансерно наблюдение на заболелите. 
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3. Резултати, обсъждане и изводи по трета задача  

Възможности за диагностика и прогнозиране на малигнизацията 

при орална левкоплакия чрез ИХХ маркери: P27, Cyclin D1, Кi67. 

 

Тази задача има за цел да анализира способността на ИХХ маркери: 

P27, Cyclin D1, Кi67 за предвиждане на малигнената трансформация при 

ОЛ. 

Изследвани са 69 лезии с ОЛ, на които е направена ИХХ диагностика 

за експресия на маркери: P27, Cyclin D1, Кi67.  

3.1. Демографска характеристика на проучваната група 

Средната възраст на изследваните пациенти е 56,68 ± 1,38 години.  

Възрастовият диапазон в групата е между 40 и 80 години. 

3.1.1. Разпределение на пациентите по пол (фиг. 13)  

- жени - 62.3%  

- мъже - 37.7%.  

Фиг. 13. 

 

 

37,7%

62,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Мъже

(N = 26)

Жени

(N = 43)
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3.2. Клинична характеристика на лезиите 

3.2.1. Разпределение по локализация е представено на Табл. 8. 

Табл. 8.  

Локализация Брой % Sp 

Горна устна 3 4,3 2,44 

Долна устна 8 11,6 3.86 

Букална лигавица 34 49,3 6,02 

Под на устата 1 1,4 1,41 

Език 11 15,9 4,40 

Гингива долна челюст 10 14,5 4,24 

Гингива горна челюст 2 2,9 2.02 

Общо 69 100,0 - 

Резултатите показват, че разпределението на лезиите в зависимост от 

локализацията е следното: 49.3% са били разположени на букалната  

лигавица, 15.9% от лезиите са на езика и 14.5% на гингивата на долната 

челюст, 11,6% са на долната устна, 4.3% на горна устна и 2.9% на 

гингивата на горна челюст. 

3.2.2. Разпределението на лезиите според вида на ОЛ е 

представено на фиг. 14.  

 

Фиг. 14. Разпределение според вида на ОЛ 

Резултатите показват, че 50.72% от лезиите са с хомогенна 

структура, а 49.28% са с нехомогенна. 

50,72% 

49,28% 

Вид левкоплакия  

хомогенна 

нехомогенна 
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3.2.3. Разпределение на лезиите спрямо вида на ръбовете е 

представено на Фиг. 15. 

 

Фиг. 15. Разпределение според вида на ръбовете 

Резултатите показват, че 50.72% от лезиите са с добре представени 

ръбове, а 49.28% са с не добре представени ръбове. 

 

3.2.4. Разпределение на лезиите в зависимост от експозицията на 

рискови фактори е представена на фиг. 16 и фиг. 17.  

3.2.4.1. Разпределение спрямо рисков фактор тютюнопушене 

 

Фиг. 16. Тютюнопушене 

- 69,60% са пушачи 

- 30,40% са непушачи 

50,72% 

49,28% 

Ръбове на лезията 

добре представени 

дифузни 

30,40% 

69,60% 

Тютюнопушене 

Непушачи 

Пушачи 
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3.2.4.2. Контакти с токсини 

 

Фиг. 17. Токсини 

В настоящото проучване пушат 57,97%, а 17,39% от изследваните 

съобщават, че имат контакт с токсични вещества. 

 

3.3. Хистологична характеристика на лезиите 

Резултатите са представени на Табл. 9. 

Табл. 9.  

Хистологичната находка 

Дисплазия 

 брой % Sp 

 Липса 63 91,3 3,39 

Наличие 6 8,7 3,39 

Общо 69 100,0 - 

Хиперплазия 

 брой % Sp 

 Липса 62 89,9 3,63 

Наличие 7 10,1 3,63 

Общо 69 100,0 - 

82,61% 

17,39% 

Работа с токсини 

Не 

Да 
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Акантоза 

 брой % Sp 

 Липса 42 60,9 5,87 

Наличие 27 39,1 5,87 

Общо 69 100,0 - 

 

Наличие на дисплазия има при 8.7% от лезиите, хиперплазия се 

наблюдава при 10.1% от лезиите, а в 39.1% са наблюдава акантоза. 

 

 

3.4. ИХХ характеристика на лезиите  

Средните стойности на изследваните ИХХ маркери са изразени на 

(Табл. 10). 

 

Табл. 10.  
 

ИХХ маркери - средни стойности 

 

Брой Minimum Maximum 

Средни 

характеристики 

Ст. 

стандартно Среда 

Ст. 

грешка 

Cyclin D1 69 0,3 72,8 17,404 2,1843 18,1442 

Ki 67 69 0,0 62,1 11,248 1,4592 12,1208 

р27 69 0,2 33,3 6,510 0,7341 6,0982 

Общо 69      

 

Средните стойности на експресия на изследваните ИХХ маркери са: 

- Cyclin D1 – 17.4%  

- Ki 67 – 11.24%  

- p 27 – 6.510%  
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3.5. Малигнизация на лезиите 

Данните сочат, че 14.6% от изследваните лезии са претърпели 

малигнена трансформация (Фиг. 18) 

 

Фиг. 18. Малигнена трансформация 

 

За да се установят възможностите за прогнозиране на малигнената 

трансформация на ОЛ се потърси зависимост между малигнизацията и 

клиничните, хистологични и ИХХ характеристики на изследваните лезии. 

 

3.5.1. Имунохистохимични маркери и малигнизация 

Извърши се статистически анализ на средните стойности на 

изследваните ИХХ маркери спрямо появата на малигнизация (Табл. 11) 

Табл. 11. 

Малигнизация Общо Брой Средно 
Станд. 

отклонение 

Станд. 

грешка 
t p 

Средна 

разлика 

Cyclin D1 
Да 13 41,621 15,4552 4,2865 

6,960 0,000 29,8389 
Не 56 11,782 13,5688 1,8132 

Ki 67 
Да 13 20,771 6,8073 1,8880 

3,376 0,001 11,7336 
Не 56 9,037 12,0465 1,6098 

р27 
Да 13 5,892 2,9556 0,8197 

-0,403 0,688 -0,7618 
Не 56 6,653 6,6303 0,8860 

85,4%

14,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Не е

наблюдавана

малигнизация

Наблюдавана

е

малигнизация
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При съпоставката на средни стойности на Имунохистохимичните 

маркери (ИХХ) се констатира над три пъти по-високо ниво на експресия на 

Cyclin D1 при малигнизираните лезии спрямо немалигизиралите такива. 

(табл. 11.) Експресията на Ki 67 при малигнизиралите левкоплакии е над два 

пъти по-ясно изразена в сравнение с немалигнизиралите. Повишаването на 

количеството на тези два ИХХ маркера намира статистически значим израз, 

като по-категорично е изразен при Cyclin D1. Констатира се тенденция на 

понижение експресията на маркер p27 при малигнизиралите лезии, която в 

настоящето изследване не намери сигнификантен израз. 

 

Анализ на корелацията между ИХХ маркери и малигнизацията при 

ОЛ е представена на Табл. 12. 

Табл. 12. Корелация между ИХХ маркери и малигнизацията на ОЛ 

 Ki 67 р27 Малигнизация 

Spearman's 

rho 
Cyclin D1 

Корелационен 

коефициент 
0,718 -0,147 0,575 

Р 0,000 0,229 0,000 

Брой 69 69 69 

Ki 67 

Корелационен 

коефициент 
1,000 -0,061 0,419 

Р - 0,621 0,000 

Брой 69 69 69 

р27 

Корелационен 

коефициент 
-0,061 1,000 0,073 

Р 0,621 - 0,553 

Брой 69 69 69 

 

Установи се силна положителна връзка между маркерите Cyclin D1 и 

Ki 67, т.е при повишение на количеството на Cyclin D1 се наблюдава и 

пропорционално покачване на количеството на Ki 67. (Табл. 12) Ясно 

изразената позитивна връзка между двата показателя води до хипотезата за 

възможното им синергично действие на фона на малигнизационния 

процес. И двата имунохистохимични маркера се асоциират с 

малигнизацията на лезиите положително, като намерените връзки са 

средни по сила: r (Cyclin D1) = 0,575, p =0,000; r (Ki 67)= 0,419, p =0,000. Маркер 
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Р27 показва тенденция за обратно корелиране с Cyclin D1 и с Ki 67, но тази 

зависимост няма сигнификантен израз. В настоящето изследване въпреки 

че нивото на ескпресия на маркера е по-ниско при малигнените лезии, при 

проверка на силата и посоката на зависимост между маркера и 

малигнизацията не се установи статистически изразима асоциация. 

3.5.2. Клинична характеристика и малигнизация. 

Потърсиха се статистически зависимости между локализацията, вида, 

ръбовете на лезиите и появата на малигнизация. 

3.5.2.1. Локализация и малигнена трансформация (Табл. 13) 

Табл. 13. Локализация и малигнена трансформация 

 Малигнизация 

Общо 

Не Да 

Локализация 

на лезията 

горна устна брой 3 0 3 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

долна устна брой 8 0 8 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

букална 

лигавица 

брой 30 4 34 

%  88,2% 11,8% 100,0% 

под на устата брой 0 1 1 

%  0,0% 100,0% 100,0% 

Език брой 5 6 11 

%  45,5% 54,5% 100,0% 

Гингива долна 

челюст 

брой 8 2 10 

%  80,0% 20,0% 100,0% 

Гингива горна 

челюст 

брой 2 0 2 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

Общо брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Likelihood Ratio=16,982, р=0,009 
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В настоящото изследване се установи, че локализациите, на които 

ОЛ най-често малигнизират са: езика - 54.5%, следвани по честота от 

гингивата на долна челюст - 20% и букалната лигавица - 11.8% (Табл. 13)  

 

3.5.2.2. Вид на ОЛ и малигнена трансформация (Табл. 14) 

Табл. 14. Зависимост между вид ОЛ и малигнизация 

 Малигнизация 

Общо 

Липсва Наличие 

Вид ОЛ  

хомогенна 
брой 35 0 35 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

нехомогенна 
брой 21 13 34 

%  61,8% 38,2% 100,0% 

Общо 
брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Fisher's Exact Test=0,000
 

 

Видът на левкоплакията оказва силно въздействие върху 

озлокачествяването на лезиите, като при нехомогенните лезии в рамките 

на една година малигнизират 38,2% от наблюдаваните левкоплакии, а при 

хомогенните нито една. Рискът лезията да малигнизира е - OR= 1,619, 95% 

CI = 1,243-2,109. Намерената зависимост между вида на левкоплакията и 

малигнизацията е статистически ясно изразена. (Табл. 14) 

 

3.5.2.3. Ръбове на ОЛ и малигнена трансформация (Табл. 15) 

Разпределението на малигнизацията при ОЛ спрямо ръбовете на 

лезията – добре представени или дифузни е посочено в Табл. 15. Видът на 

ръбовете на лезията е съществен фактор, влияещ върху появата на 

малигнизация. При лезиите с дифузни ръбове имаме около четири пъти по-

често малигнизиране, отколкото тези с добре представени ръбове. 

Зависимостта между вида на ръбовете и способността на лезиите да 

малигнизират е статистически изразима - Fisher's Exact Test= 0,032 
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Табл. 15. Зависимост между ръбове на ОЛ и малигнизация 

 Малигнизация 
Общо 

Липсва Наличие 

Ръбове на 

ОЛ  

Добре 

представени 

брой 32 3 35 

%  91,4% 8,6% 100,0% 

Дифузни 
брой 24 10 34 

%  70,6% 29,4% 100,0% 

Общо 
брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Fisher's Exact Test= 0,032. 

 

3.5.3. Хистологична характеристика и малигнена трансфор-

мация на ОЛ 

 

Извърши се статистически анализ на хистологичните характеристики 

на лезиите и настъпилата малигнена трансформация (Табл. 16) 

 

Табл. 16. Хистологична характеристика и малигнена трансформация 

Зависимост между дисплазията и млигнизацията при ОЛ 

 Малигнизация 
Общо 

Липсва Наличие 

Дисплазия 

Липсва 
брой 52 11 63 

%  82,5% 17,5% 100,0% 

Наличие 
брой 4 2 6 

%  66,7% 33,3% 100,0% 

Общо 
брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Fisher's Exact Test=0,315 
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Зависимост между акантоза и малигнизиране на ОЛ 

 Малигнизация 
Общо 

Липсва Наличие 

Акантоза 

Липсва 
брой 35 7 42 

%  83,3% 16,7% 100,0% 

Наличие 
брой 21 6 27 

%  77,8% 22,2% 100,0% 

Общо 
брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Х
2
=0,332, р=0,565 

Зависимост между хиперплазия и малигнизиране на ОЛ 

 Малигнизация 
Общо 

Липсва Наличие 

Хиперплазия 

Липсва 
брой 49 13 62 

%  79,0% 21,0% 100,0% 

Наличие 
брой 7 0 7 

%  100,0% 0,0% 100,0% 

Общо 
брой 56 13 69 

%  81,2% 18,8% 100,0% 

Fisher's Exact Test=0,333 

 

Резултатите показват, че процента на малигнизацията при лезиите с 

наличие на дисплазия (33.3%) е близо два пъти по-висок отколкото при 

лезиите, при които липсва дисплазия и са се озлокачесвили. Наличието или 

липсата на акантоза не показа зависимост с малигнизацията на лезиите. При 

всички хистологични резултати, при които имаме наличие на хиперплазия 

отсъства малигнизация на лезиите. При 21% от лезиите, при които не се 

установява хиперплазия се наблюдава малигнена трансформация. Наличието 

на хиперплазията е фактор асоцииращ се с нисък риск от малигнена 

трансформация (Табл. 16). 
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 Зависимости между имунохистохимични маркери и 

хистологична характеристика 

Извърши се корелационен анализ за установяване на зависимости 

между хистологичната характеристика на лезиите и ИХХ маркери. 

Табл. 17. Хистологична характеристика и ИХХ маркери 

   Дисплазия Хиперплазия Акантоза Кератоза 

Spearman's 

rho Cyclin 

D1 

Корелационен 

коефициент 
0,227 -0,175 -0,060 0,087 

Р  0,060 0,151 0,626 0,478 

Брой 69 69 69 69 

Ki 67 

Корелационен 

коефициент 
0,096 -0,287 -0,110 0,000 

Р  0,435 0,017 0,370 1,000 

Брой 69 69 69 69 

р27 

Корелационен 

коефициент 
0,030 0,149 -0,031 0,050 

Р  0,809 0,220 0,798 0,684 

Брой 69 69 69 69 
 

Имунохистохимичният маркер Cyclin D1 се асоциира положително  с 

наличието на дисплазия - r = 0,227, p = 0,060. Намерената зависимост 

между променливите е значима при 90% достоверност на резултатите 

(Табл. 17). В настоящото изследване се установи, че Ki 67 се корелира 

отрицателно с хиперплазията, т.е. по-силната експресия на Кi 67 се 

асоциира с по-малка честота на хиперплазията - r= 0,287, p= 0,017. Маркер 

р27 по данни на настоящото изследване показа само тенденция на 

асоцииране с някои от разглежданите хистологични характеристики.  

 

 Корелационни зависимости между анализираните 

променливи асоциирани с ОЛ 

За установяване на зависимостите между отделните показатели 

свързани с малигнената трансформация приложихме корелационен анализ 

(Табл. 18). 



Табл. 18. Корелационни зависимости между анализираните променливи асоциирани с 

орална левкоплакия и малигнизацията 

 

  Ki 67 р27 
Вид 

левкоплакия 

Ръбове на 

лезията 

Площ 

лезия 

Тютюно-

пушене 

Давност на 

тюнопушене 
Малигнизация 

Cyclin D1 

Корелац. коеф 0,718 -0,147 0,436 0,095 -0,005 0,168 0,170 0,575 

р 0,000 0,229 0,000 0,436 0,967 0,167 0,238 0,000 

Брой 69 69 69 69 69 69 50 69 

Ki 67 

Корелац. коеф 1,000 -0,061 0,221 -0,055 0,091 0,334 0,211 0,419 

р - 0,621 0,069 0,652 0,459 0,005 0,142 0,000 

Брой 69 69 69 69 68 69 50 69 

р27 

Корелац. коеф -0,061 1,000 -0,143 -0,219 0,137 0,122 -0,338 0,073 

р 0,621 - 0,240 0,070 0,265 0,319 0,016 0,553 

Брой 69 69 69 69 69 69 50 69 

вид 

левко-

плакия  

Корелац. коеф 0,221 -0,143 1,000 0,619 0,247 -0,205 0,450 0,418 

р 0,069 0,240 - 0,000 0,020 0,056 0,000 0,000 

Брой 69 69 69 69 69 69 69 69 

ръбове 

на 

лезията 

Корелац. коеф -0,055 -0,219 0,619 1,000 0,126 -0,365 0,444 0,256 

р 0,652 0,070 0,000 - 0,243 0,000 0,000 0,015 

Брой 69 69 69 69 69 69 69 69 
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Изследваха се зависимости между анализираните променливи, които 

имат отношение към малигнения потенциал на лезиите като се установиха 

редица корелации между тях (Табл. 18). Cyclin D1 се асоциира положително 

с Ki 76 като намерената връзка е силна по степен- r= 0,718, p = 0,000. 

Маркерът p27 показа тенденция за отрицателна асоциация с Cyclin D1 и 

Ki 67. Cyclin D1 се корелира положително с вида на левкоплакията, т.е. 

повиването нивото на Cyclin D1 се свързва с по-голямата честота на 

нехомогенните левкоплакии. 

Нехомогенната левкоплакия се асоциира положително с наличието 

на дифузни ръбове, т.е. при увеличаване честотата на едната променлива, 

се увеличава честотата и на другата. Силата на намерената връзка между 

двете променливи е средна по степен. 

Имунохистохимичните маркери Cyclin D1 и Ki 67 показват 

положителна корелация с малигнизацията, като зависимостта е по-силно 

изразена при Cyclin D1. Доказа се положителна корелация с площта на 

изследваната лезия, като нехомогенните левкоплакии са с по-голяма площ.  

След като сравнихме средните стойности при пушачи и непушачи, се 

установи, че при пушачите Ki 67= 13.83% ± 1.86, а при непушачите е 

5.34%±1.59. Намерената разлика е 8,49 и е сигнификантна - u=2,81, р=0,006.  

Тютюнопушенето води до повишение на експресията на Ki 67, което 

в настоящото изследване има статистически значим израз.  

Давността на тютюнопушенето корелира отрицателно с маркер р27, 

т.е. продължителното тютюнопушене се свързва с понижена експресия на 

р27. В настоящето изследване единствената статистическа значима 

зависимост на този имунохистохимичен маркер се установи с давността на 

тютюнопушенето, а с останалите показатели показа тенденция на 

зависимост. 

 

 Многофакторен логистично регресионен анализ 

 

Прилагането на многофакторния логистично-регресионен анализ 

позволява изследване на комплексното влияние на имунохистохимичните 

показатели върху малигнизацията и определяне на независимите рискови 

компоненти за нея. Данните от анализа за взаимнообусловеното влияние 

на анализираните показатели и величината на риска за малигнизиране са 

представени на Табл. 19. 
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При взаимното контролирано влияние на останалите ИХХ маркери, 

като независим остава Cyclin D1. Останалите фактори загубват 

самостоятелното си значение, след контрол от страна на другите 

показатели, включени в многофакторния модел - P>0.05. 

Табл. 19. Многофакторни логистично-регресионни модели:  

ИХХ маркери: Cyclin D1, Ki67, P27 и риск за малигнизиране 

  

B S.E. Wald Df Sig. 

Exp(B) 

(OR) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 1
a
 CyclinD 0,100 0,031 10,348 1 0,001 1,105 1,040 1,175 

Ki67 0,008 0,040 0,040 1 0,842 1,008 0,932 1,090 

p27 0,015 0,074 0,041 1 0,840 1,015 0,878 1,173 

Constant -4,127 1,069 14,901 1 0,000 0,016   

 

 

 

- Диагностична способност (надеждност) на Cyclin D1 за 

предсказване на малигнения потенциал на лезиите. 

 

Построи се ROC кривата на Cyclin D1 и се изчисли площта под нея 

(AUC) с цел оценка на диагностичната му възможност (надеждност) за 

предсказване на малигнизация на лезиите. (Фиг. 19 и Табл. 20А) На базата 

на ROC кривата се определи чувствителността, специфичността, 

позитивната и негативната предсказваща стойност на Cyclin D1 и се 

установи дали е подходящ маркер за отдиференцииране на лезии с висок и 

нисък малигнен потенциал. На основата на максималната обща 

чувствителност и специфичност се изчисли и разграничителните/праговите 

стойности (cut off values) на ИХХ показател за отдиференцииране на ниско 

и високорисковите за малигнизиране лезии. 

Диагностичната способност на Cyclin D1 за отдиференцииране на 

ниско и високорисковите за малигнизиране лезии, описана чрез ROC 

кривата е много голяма, като площта под нея AUC е 0,924, 95% CI 0,835 -

 0,974, z=12,539, р<0,0001 (фиг. 19) 
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Фиг. 19. RОС крива на Cyclin  

Праговата величина (cut off values) за ниво на Cyclin D1 е >23,2%, 

като при тази стойност се постигат високи оценки на критериите 

(чувствителност 92,31% и специфичност -87,50) за диагностичната му 

способност за високорисковите лезии. Cyclin D1 може да служи за много 

добър диагностичен критерий за отдиференцииране на ниско и 

високорисковите за малигнизиране лезии. (Табл. 20А) 

Табл. 20А. Диагностичната надеждност на Cyclin D1 

Показател Cyclin D1 

Прагова стойност >23,2 

Чувствителност 92,31 

95% CI 64,0 - 99,8 

Специфичност 87,50 

95% CI 75,9 - 94,8 

Полож. предиктивна стойност 63,2 

95% CI 38,4 - 83,7 

Отр. предиктивна стойност 98,0 

95% CI 89,4 - 99,9 

Прецизност 0,798 

Диагностичната надеждност на Ki 67 за отдиференцииране на ниско 

и високорисковите за малигнизиране лезии, описана чрез ROC кривата 
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също е голяма, като площта под нея AUC е 0,809, 95% CI 0,697 - 0,894, 

z=5,849, р<0,0001. (фиг. 20) Оценките на критериите за валидизация 

(чувствителност 92,31% и специфичност -87,50) са високи и за този 

показател, относно диагностичната му способност за отдиференциране на 

високорискови от ниско рискови лезии. 

 
Фиг. 20. RОС крива на Ki 67 

 

Праговата величина (cut off values) за ниво на Ki 67 е >11%, като при 

тези стойности отново се постигат добри оценки на критериите за 

диагностичната способност на показателя за високорисковите 

малигнизиционни лезии. (Табл. 20Б) 

Табл. 20Б. Диагностичната надеждност на Ki 67 

Показател Ki 67 

Прагова стойност >11 

Чувствителност 100,00 

95% CI 75,3 - 100,0 

Специфичност 67,86 

95% CI 54,0 - 79,7 

Полож. предиктивна стойност 41,9 

95% CI 24,5 - 60,9 

Отр. предиктивна стойност 100,0 

95% CI 90,7 - 100,0 

Прецизност 41,9 
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Обсъждане и изводи 

Малигнената трансформация на оралната левкоплакия в нашето 

изследване показва честота от 14.6%, което съвпада с публикуваните 

резултати от други изследователи – Lind, Van der Waal и др. Едновременно 

с това трябва да се отрази фактът, че стойност от 15% на малигнизиране на 

лезиите получена в настоящето изследване клони към най-високите в 

световен мащаб. Този резултат, на фона на непрекъснато нарастващата 

заболеваемост от орален карцином, прави въпроса с предвидимостта на 

малигнизацията при ОЛ от първостепенна важност в борбата с раковите 

процеси на устната лигавица.  

Средната възраст на изследваните с ОЛ е 56,68±1,38 години, което 

показва съвпадение с данните от други наши – Иванов И. и чужди автори. 

Трябва да отбележим, че разпределението на пациентите с ОЛ по пол 

показа, че значително превалира процента на заболеваемост при жените 

(62%) сравнено с тази при мъже (38%). Този резултат е в несъответствие с 

данните на Axell T. и колектив, които установяват, че свързаната с 

тютюнопушене левкоплакия е със съотношение мъже/жени 6:1, а 

идиопатичната левкоплакия е съответно 5:2.  

Според резултатите на Banoczy J. и колектив съотношението 

мъже/жени е както 3:1. 

Множество фактори биват спрягани като прогностични спрямо 

развитието и малигнизацията при ОЛ, част от които са изследвани в 

настоящата задача. В проучването 69,60% от пациентите с ОЛ са 

тютюнопушачи и не съвпада с данните получени от Renstrup и колектив, 

които регистрират 25% честота на пушачите при засегнато от орална 

левкоплакия лица. По-ниско разпространение на тютюнопушенето сред 

заболелите от ОЛ в сравнение с нашите данни се установява и в 

резултатите на Hogewing and Van der Waal и колектив. По-висок процент 

на разпространение на тютюнопушенето сред пациентите с орална 

левкоплакия установява Axell T. и колектив в Швеция и Banoczy J. и 

колектив в Унгария. 

Според резултатите на изследването влиянието на клиничните 

характеристики върху малигнения потенциал на ОЛ демонстрираха 

зависимости, които могат да представляват клиничен интерес. Вида 

левкоплакия е категорично асоциирана с малигнизацията при ОЛ като се 

установи, че 100% от малигнизиралите лезии са с нехомогенна структура. 
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Този резултат е подкрепен и от данни получени от редица изследователи, 

показващи, че нехомогенната левкоплакия е с висока склонност към 

развитие на карцином. 

Сред литературните източници е застъпено мнението, че 

локализацията на лезията влияе върху малигнената трансформация при 

ОЛ. За високорискови се приемат лезиите по латералните ръбове на езика 

и на пода на устната кухина. Получените при настоящото изследване 

резултати показват също най-висока склонност за малигнизация на ОЛ на 

лезиите локализирани по ръбовете на езика (54.5%), следвани от гингива 

на долна челюст (20%) и букална лигавица (11.8%). 

Установи се още, че видът на ръбовете на лезията показват 

съществено влияние върху склонността на лезията да малигнизира – 77% 

от развилите рак на базата на ОЛ имат лезии с дифузни граници. 

Доказаха се ясно изразени зависимости между хистологичните 

характеристики при ОЛ и малигнения потенциал на лезиите.  

При множество изследвания в литературата се установява, че 

наличието и степента на дисплазията е от съществен прогностичен белег за 

предстояща малигнена трансформация. Данните ни показаха, че наличието 

на дисплазия е фактор водещ до два пъти по-висок риск от малигнена 

трансформация на ОЛ. Тази констатация е потвърдена и от данните 

получени от Van der Waal и колектив.  

По данни на проучването ни не се установи нито една малигнизация 

при лезиите с хиперплазия, докато при тези с липсваща хиперплазия има 

21% малигнизирали лезии. Това показва, че наличието на хиперплазия е 

свързано с по-благоприятна прогноза на развитие на ОЛ. 

Наличието на акантоза в лезиите не показа зависимости със 

склонноста на лезиите да малигнизират. 

Ramasubramanian A. и Kudo Y. съобщават за връзка между 

стойностите на р27 маркер и малигнения потенциал при ОЛ. Нашите 

резултати показват тенденция на отрицателна корелация между тези 

показатели. Средната стойност на експресия на Р27 при малигнизиралите 

лезии е по-ниска отколкото при немалигнизиралите. Експресия на р27 се 

асоциира отрицателно с давността на тютюнопушенето, което показва, че 

продължителното тютюнопушене води и до пропорционално подтискане 

на експресията на маркер р27, който (Р27) се понижава при малигнизация. 

В литературата се срещат данни за положителна корелация между 

стойностите на Cyclin D1 и Ki67 маркери и малигнения потенциал при ОЛ. 
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Получените от нас резултати потвърждават тази зависимост, като при 

повишение на стойностите на Cyclin D1 и на Ki67 маркери се увеличава 

статистически значимо риска от малигнизация на лезиите.  

В рисковата констелация на имунохистохимичните маркери се 

доказа, че независим прогностичен фактор за малигнизиране на лезиите 

остава Cyclin D1. В литературата не бяха открити подобни данни, с които 

да сравним дали и други автори са получили резултат, с който се доказва, 

че Cyclin D1 е независим прогностичен маркер, сочещ малигнения 

потенциал на лезията (Табл. 19). 

Cyclin D1 при малигнизиралите лезии е повишен близо четири пъти 

спрямо немалигнизиралите. Ki 67 е над три пъти по-висок при 

малигнизиралите лезии. Установи се и подобна по посока (положителна и 

средна) по сила корелация между двата ИХХ показателя и малигнизацията 

(Табл. 11). 

В настоящето изследване се установи положителна корелация между 

експресията на Cyclin D1 и наличието на дисплазия в лезиите, а Ki 67 е с по-

висока експресия при лезиите без хиперплазия, но и по-често малигнизират. 

Ki 67 освен, че е статистически по-висок при малигнизиралите лезии, е и със 

статистически по-висока експресия при пушачи. 

Увеличението на стойността на Cyclin D1 с 5 единици води до 

средно нарастване на възможността за развитие на малигнизация до 12 

месеца след лечението с 1.67 пъти (95% доверителен интервал: 1.28–2.17 

пъти). 

Увеличението на стойността на Cyclin с 10 единици води до средно 

нарастване на възможността за развитие на малигнизация до 12 месеца 

след лечението с 2.78 пъти (95% доверителен интервал: 1.65–4.69 пъти).  

В настоящото изследване се установи, че праговата величина за ниво 

на Cyclin D1 >23,2%, а за Ki 67 >11%, като при стойности по-големи от 

този прагове се постигат високи оценки на критериите за диагностичната  

надеждност за отдиференцииране на високорискови от нискорискови за 

малигнизиция лезии. 
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Изводи: 

1. Обезпокоително висок процент (14.6%) на малигнизация при ОЛ. 

2. Повишената експресия на маркери Cyclin D1 и Ki 67, и понижена 

експресия на маркер р27 се свързва с нарастване на риска от 

озлокачествене на лезиите.  

3. Увеличаване стойностите на Cyclin D1 с десет единици повишава 

риска за малигнизация близо три пъти за 12 месеца. 

4. Cyclin D1 е по-висок при лезиите с дисплазия и може да бъде 

независим прогностичен фактор за малигнения потенциал при ОЛ  

5. Ki 67 е с по-висока експресия при лезиите без хиперплазия, които 

по данни на нашето изследване по-често малигнизират. 

6. Праговата величина (cut off values) за ниво на Cyclin D1 е >23,2%, 

а за Ki 67 е >11%, като лезиите със стойности над тези се 

отдиференцират като високо рискови. 

 

 

 

4. Резултати, обсъждане и изводи по четвърта задача  

Клинична оценка на ефекта от лазерната и конвенционална 

хирургия при лечението на оралната левкоплакия. 

В тази част на изследването се направи клинична оценка на лечебния 

ефект от хирургичните методи: конвенционална ексцизия и лазерна 

аблация с Er-YAG лазерна аблация при ОЛ. 

Изследваният контингент включва 89 лезии от орална левкоплакия, 

разпределени в две групи: 

Първа група – 36 лезии, подложени на лазерна аблация с Er-YAG 

лазер. 

Втора група – 53 лезии, подложени на хирургична ексцизия. 

Клиничната оценка е извършена въз основа на ранни и късни 

следоперативни показатели. Ранните се отчитат на първи, трети и седми 

следоперативен ден по критериите: болка, инфекция и време на зарастване. 

Късните се отчитат на трети, шести и дванадесети месец от операцията. 

Регистрира се клинично наличието на рецидив в зоната на операцията.  
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4.1. Демографска характеристика по пол и възраст 

Средната възраст на изследваните пациенти с ОЛ е 56.38 г. ±0.97 

години. Възрастовият диапазон на изследваните е от 34 – 80 години. 

Разпределението по пол на изследвания контингент е: жени – 64%, 

мъже – 36% (Табл. 21). 

Табл. 21.  

Характеристика на лезиите по пол и възраст 

Показатели Брой % Sp 

Брой 89 100 - 

Пол 

Мъже 32 36,0 5,09 

Жени 57 64,0 5,09 

Възраст 

Пол брой средна Ст. отклонение 

Мъж 31 58,19 8,344 

Жена 57 55,39 9,350 

U=1,39  р=0,171 

4.2. Ранни постоперативни показатели 

Промените в наблюдаваните ранни постоперативни показатели 

имат за цел да отразят хода на заздравителния процес на раните. 

 

4.2.1. Болка 

 Данните за интензитета на болката при лезиите подложени на 

аблация са представени на фиг. 21, фиг. 22. 

- През първия ден след манипулацията при 88.88% от лезиите се 

съобщава за слаба болка, а 11.12% е налице умерена болка. Няма 

лезии без болка, както и със силна болка.  

- На трети ден след манипулацията при 38.88% от изследваните 

лезии липсва болка, 61.12% са със слаба болка, няма лезии с 

умерена и силна болка. 

- На седми ден след манипулацията при 88.88% от лезиите са без 

болка, при 11.12% имат слаба болка, няма лезии с умерена и силна 

болка. 
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Фиг. 21. Болката при аблация 

 

 Данните за интензитета на болката при лезиите подложени на  

ексцизия са представени на фиг. 22. 
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- На първия ден след манипулацията при 11.3% от изследваните 

лезии се съобщава за слаба болка, а 52.8% - за умерена болка, 

35.18% - за силна болка. Няма лезии без болка.  

- На трети ден след манипулацията при 47.2% от лезиите са със 

слаба болка, 52.8% са с умерена болка, няма лезии без болка и със 

силна болка. 

- На седми ден след манипулацията при 30.2% от лезиите няма 

болка, при 67.9% е налице слаба болка, 1.9% са с умерена болка, 

няма лезии със силна болка. 

 

Пациентите подложени на лазерна аблация изпитват статистически 

значимо по-малко болка за наблюдавания период, отколкото тези лекувани 

чрез хирургична ексцизия. Разликата в интензитета на болката е 

статистически изразима - p=0.001. 

 

 

4.2.2. Инфекция 

Едно от възможните усложнения при зарастване на оперативната 

рана е възникването на инфекция. Резултатите от проследяването за 

наличие на инфекция са представени на (фиг. 23). 
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Фиг. 23. Поява на инфекция 

 

Анализът на данните показва, че при всички лезии, лекувани чрез 

лазерна аблация, не се отчита наличие на инфекция през наблюдавания 

период. При лезиите, лекувани чрез хирургична ексцизия, в 3,6% (1 лезия) от 

случаите има данни за инфектиране на раната през 3-тия следоперативен ден.  

 

4.2.3. Зарастване 

Данните от проследяването на заздравяването на раните пролучени 

при двете оперативни методики е представено на фиг. 24. 

 

За първа група (лазерна аблация) се отчита на: 

 7-мия ден след лечението – 5.6% от терапевтираните лезии са с 

частична епителизация, 94.4% са с пълна епителизация, няма 

терапевтирани лезии без епителизация (фиг. 24). 

 

За втора група (хирургична ексцизия на орални левкоплакии) 

 7-мия ден – 26.4% от ексцизираните лезии са с частична 

епителизация, 73.6% са с пълна епителизация на раните, няма лезии без 

епителизация (фиг. 24). 
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Фиг. 24.  

Резултатите от изследването показват, че при пациентите от първа 

група се наблюдава ускорено зарастване на раните. 

4.3. Късни постоперативни показатели 

4.3.1. Рецидив 

Резултатите от проучването показват, че общата честота на рецидиви 

след лечение на ОЛ за целия наблюдаван период е 25.8% (фиг. 25). 

 

 

Фиг. 25. Рецидиви при ОЛ 
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- Зависимост между проведеното лечение и честотата на рецидив 

след лечение на ОЛ. 

Рецидиви 3 месец 

   

Рецидиви 6 месец 

   

Рецидиви 12 месец 

   

Фиг. 26. 

9,40% 

90,60% 

рецидиви ексцизия - 3-ти месец 

с рецидив без рецидив 

13,90% 

86,10% 

рецидиви аблация - 3-ти месец 

с рецидив без рецидив 

13,20% 

86,80% 

рецидиви ексцизия - 6-ти месец 

с рецидив без рецидив 

16,70% 

83,30% 

рецидиви аблация - 6-ти месец 

с рецидив без рецидив 

15,10% 

84,90% 

рецидиви ексцизия - 12-ти месец 

с рецидив без рецидив 

22,20% 

77,80% 

рецидиви аблация - 12-ти месец 

с рецидив без рецидив 
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Установи се, че след третия месец процентът на рецидивите след 

лечение на ОЛ чрез лазерна аблация нараства минимално до дванадесетия 

постоперативен месец. (фиг. 26) 

Процентът на рецидиви след конвенционална хирургична ексцизия 

нараства постепенно, като към дванадесетия постоперативен месец достига 

нива, близки до тези, установени при лекуваните чрез лазерна аблация лезии. 

Обсъждане и изводи 

Сравнителните резултати на ранните следоперативни показатели при 

лечението с двата лечебни подхода показват значими различия. На първия 

ден след лечението е налице слаба болка при 88.88% от лезиите, третирани 

чрез лазарна аблация, а с такъв интезитет на болка са 11.3% от лезиите с 

хирургична ексцизия. Силна болка се изпитва от 35.18% от лезиите с 

хирургична екцезия на ОЛ. На третия ден при пациентите с лазeрна 

терапия липсва болка при 38.88% от лезиите, като при хирургичната 

ексцизия нито един пациент не съобщава за отсъствие на болка. На седмия 

ден след оперативния период вече липса болка при 88.88% от лазерно 

третираните лезиите, а при хирургично ексцизираните отсъства при 30.2% 

от тях. Значително по-ниската интензивност на болката при лазeрно 

третираните пациенти вероятно се дължи на атравматичността на 

процедурата, липсата на допълнително увреждане върху околните тъкани. 

Характеристиките на Er-YAG лазер сочат, че при работа с него отсъстват 

термични диструкции в околните тъкани, в резултат, на което липсва зона 

на околна термална некроза. 

Подобни ниски нива на болка при аблация на орални лезии с Er-YAG 

лазер са получени и от друг автор - Armenores Р. 

Пациентите, подложени на конвенционална хирургична ексцизия, са 

изпитвали по-силно изразена болка в ранния постоперативен период, което 

е налагало прием на обезболяващи медикаменти, и са имали нарушения в 

храненето и в говора. Причината за наличието на постоперативна 

болезненост е свързана и с необходимостта от затваряне на получения след 

ексцизията лигавичен дефект посредством пластика с тъкани по съседство. 

Това води до известно травмиране на околните тъкани, вследствие, на 

което пациентите съобщават за наличие на болка в ранните 

постоперативни дни, а при мултиплените форми на ОЛ пълното 

отстраняване на всички лезии е съпроводено с редица трудности по време 

на хирургичните екцизии и е придружено с усложнения в постоперативни 

период.  
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По отношение на възпалителната реакция се констатира, че при 

лезиите, третирани с лазерна аблация, не се установява нито един случай 

на инфектиране на раната през целия наблюдаван постоперативен период. 

Единични случаи на инфекция на раната се наблюдават при хирургично 

третираните лезии на третия ден, което може да се обясни с по-голямата 

травматичност на интервенцията в сравнение с подложените пациенти на 

лазерна аблация.  

По отношение на зарастването на раните, то е по-бързо при 

пациентите от групата, подложена на лазерна аблация, като пълна 

епитализация на седмия ден в тази група се наблюдава при 94.4% от 

случаите, а при хирургично екцезираните тази група е при 73.6%. Това се 

дължи на стимулиращия ефект на лазерното лъчение върху околните 

тъкани и на липсата на коагулация при употребата на Er-YAG лазер, както 

установяват и други автори. 

Рецидивите на лезиите се получават по-рано в групата, лекувана с 

лазерна аблация (на третия месец те са 16.7% в тази група, а при 

хирургично третираната група са 13.2%), като резултатите почти се 

изравняват към края на наблюдавания период. Този процес е налице най-

вероятно в резултат от факта, че лазерната аблация премахва само епитела, 

докато при хирургичната ексцизия се отстраняват тъканите в дълбочина. 

Въпреки това, прави впечатление, че върху честотата на рецидивите имат 

значение редица други фактори. Vladimirov V. и колектив установяват, че 

спирането на пушенето намалява значимо честотата на рецидивите след 

хирургично лечение на ОЛ.  

Изводи: 

1. Аблацията на ОЛ с Er-YAG лазер дава значително по-нисък 

болкови интензитет в постоперативния период в сравнени с 

конвенционалната хирургична ексцизия. 

2. Оперативните рани зарастват по-бързо при обработените чрез 

аблация с Er-YAG лазер, в сравнение с подложените на хирургичана 

ексцизия. 

3. Рецидиви на ОЛ се получават по-рано при обработените чрез 

аблация с Er-YAG лазер ОЛ в сравнение с тези, подложени на 

конвенционална хирургична ексцизия. 

4. Няма сигнификантна разлика в честотата на рецидивите при 

двете методики. 
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V .  О Б Щ О  О Б СЪ Ж Д А Н Е  

Най-честата пренеопластична лезия в устната кухина е ОЛ. 

Установява се средно при 2% от населението в световен мащаб. Средно 

около 15% от ОЛ претърпява малигнена трансформация. Това прави 

проблема с навременните и ефективни диагностика, лечение и 

проследяване на заболелите от ОЛ, изключително важен в комплексните 

усилия за редуциране на заболеваемостта от орален карцином.  

На базата на направената литературна справка, проблемите, които 

изистваха допълнително изследване включваха: проучване поведението на 

лекарите по дентална медицина относно лечебно-диагностичния подход 

при ОЛ, необходимостта от установяването на допълнителни 

прогностични маркери за висок риск от озлокачествяване на лезиите, 

адекватен избор на лечебен подход в зависимост от клиничните, 

хистологични и ИХХ характеристики на лезиите. Необходимостта от 

въвеждане на лечебно-диагностичен алгоритъм, съобразен и с резултатите 

на ИХХ показатели. 

В проучването се изследва мнението на денталните лекари относно 

изборът им на лечебно-диагностичен подход при ОЛ, като се установи, че 

само 15% от анкетираните лекари извършват хистологични изследвания на 

пациенти с орална левкоплакия. Изборът на лечебен подход в най-голяма 

степен е медикаментозно лечение и отстраняване на рисковите фактори. 

Трябва да се отбележи, че 4% от клиницистите прилагат нискоенергийно 

лазерно лъчение, което е контраиндицирано за лечение на ОЛ. 

Изследва се заболеваемостта от ОЛ в УМБАЛ „Св. Георги“ за 

периода януари 1999 г. до август 2011 г., като се установи, че честотата на 

боледуване на жените от ОЛ е по-висока отколкото при мъжете, което е в 

несъответствие с останалите данни от направения литературен обзор. 

Важна констатация показваща диагностични пропуски е факта, че при 

45.8% от лекуваните лезии са без извършено хистологично изследване и 

липсват данни за взети под внимание диагностични критерии, насочващи 

към избор на определен лечебен подход. 

Изследваха се диагностичните възможности и способността за 

прогнозиране на малигнения потенциал при орална левкоплакия чрез 
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имунохистохимичните маркери: p27, Cyclin D1, Кi67 и останалите клинични 

и хистологични характеристики на лезиите. Установи се, че имуно-

хистохимичните маркерис: р27, Cyclin D1 и Ki67 дават ценна информация 

относно малигнения потенциал на ОЛ. При повишена експресия на 

маркерите: Cyclin D1 и Ki67 се покачва риска от малигнизация на лезиите, а 

понижената експресията на р27 се асоциира с нарастване на риска от 

озлокачествене на лезиите. Cyclin D1 е независим прогностичен фактор за 

малигнения потенциал на лезиите. В резултат на изследването се изведе 

необходимостта изборът на лечебен подход да бъде съобразен с нивото на 

риска от малигнена трансформация. Диференциращите стойности (cut off 

values) за ниво на Cyclin D1 е >23,2%, а за Ki 67 >11%, които разграничават 

нискорисковите от високорисковите за малигнизиране лезии.  

Извърши се клинична оценка на ефекта от конвенционалната хирургия 

и Er-YAG лазерна аблация за лечение на ОЛ. Ранните постоперативни 

показатели са по-благоприятни в групата на обработените с Er-YAG лазер. 

Рецидивите след лечение настъпват по-рано в групата на обработените с    

Er-YAG лазерна аблация лезии, като към края на изследвания период (на 

12месец), честотата при двата лечебни подхода е подобна. 

При лезии с клинични и хистологични данни за висок риск от 

малигнена трансформация е необходимо да се извърши ИХХ изследване на 

маркери: Cyclin D1, Ki67 и р27, за да се събере информация за проли-

феративната активност на епителните клетки в лезията и потенциала им за 

развитие в карцином. 

В резултат на получените данни от изследването се предложи панел 

от показатели определящи индикациите за приложение на лазерната 

аблация, за да се избегне риска от стимулиращият ефект на лазерното 

лъчение върху високорискови лезии. В основата на предложеният 

диагностичен панел от показатели подпомагащ избора на лечебен подход 

при ОЛ, стои диференцирането на лезиите на високорискови и такива с 

нисък риск по отношение на озлокачествяването. Разграничаването на 

лезиите става на базата на клинични, хистологични и ИХХ показатели. 

Лезиите притежаващи висок риск от малигнизация следва да не бъдат 

подлагани на лечение чрез лазерна аблация и подлежат на хирургична 

ексцизия. Обратно, лезиите с нисък малигнен потенциал могат да се 

лекуват и чрез лазерна аблация с оглед по-малката травматичност на 

процедурата, по-добрият постоперативен комфорт на пациентите и бързо 

зарастване на раните.  
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Индикации за приложение на Er-YAGлазерна аблация и 

хирургична ексцизия за лечение на ОЛ 

 

ЛЕЗИИ ОТ 

ОЛ 

ВИСОКО 

РИСКОВИ 

НИСКО  

РИСКОВИ 

КЛИНИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХИСТОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИМУНОХИСТО-

ХИМИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛОКАЛИЦАЦИЯ 
ЕЗИК, ПОД УСТНАТА КУХИНА, 

ГИНГИВА, ДОЛНА ЧЕЛЮСТ, 

БУСАЛНА ЛИГАВИЦА 

ВИД НА ОРАЛНАТА 

ЛЕВКОПЛАКИЯ 
НЕХОМОГЕННА 

СПРЯМО ВИДА НА 

РЪБОВЕТЕ 
ДИФУЗИИ 

КЛИНИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИ 

ХИСТОЛОГИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИМУНОХИСТО-

ХИМИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛОКАЛИЦАЦИЯ 
ГОРНА И ДОЛНА УСТНА, 

ВЕСТИБУЛУМ НА УК, ТВЪРДО И 

МЕКО НЕБЦЕ 

ВИД НА ОРАЛНАТА 

ЛЕВКОПЛАКИЯ 
ХОМОГЕННА 

СПРЯМО ВИДА НА 

РЪБОВЕТЕ 
ДОБРЕ ОГРАНИЧЕНИ 

 

ДИСПЛАЗИЯ 
НАЛИЧИЕ 

ХИПЕРПЛАЗИЯ 
ЛИПСА 

Ciclin DL>23.2 

Ki67>11 

Ciclin DL<23.2 

Ki67<11 

ДИСПЛАЗИЯ 
ЛИПСА 

ХИПЕРПЛАЗИЯ 
НАЛИЧИЕ 

лечение лечение 

аблация  с Еr-YAG 

лазер, ексцизия 

Фиг. 27. Алгоритъм за диагностика и хирургично лечение на ОЛ 

Хирургична  

Ексцизия 
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V I .  И З В ОД И  

1. Оралната левкоплакия е заболяване лекувано предимно в 

доболничната помощ.  

2. Денталните лекари в доболничната помощ прилагат ограничено 

хистологичното изследване в лечебния протокол при ОЛ. 

3. Част от денталните лекари прилагат нискоенергийно лазерно 

лъчение, което е противопоказано за лечение на ОЛ. 

4. Степента на дисплазия на епитела е основен критерий за избор на 

метод за лечение на ОЛ. 

5. Имунохистохимичното изследване на маркери: р27, Cyclin D1 и 

Ki67, дава ценна информация относно малигнения потенциал на 

отделните лезии.  

6.  Cyclin D1 е по-висок при лезиите с дисплазия и може да бъде 

независим прогностичен фактор за малигнения потенциал при ОЛ. 

7. Ki 67 е с по-висока експресия при лезиите без хиперплазия, които 

показват по-висока тенденция за малигнизация. 

8. Аблацията на оралната левкоплакия с Er-YAG лазер дава по-нисък 

болкови интензитет в постоперативния период в сравнение с 

конвенционалната хирургична ексцизия. 

9. Аблация на ОЛ може да се приложи при обширни лезии, където 

хирургичната ексцизия води до постоперативни функционални 

смущения. 

10. Рискът от малигнизиране на ОЛ е основен критерий при избора на 

лечебен подход. 

VІI. ПРИНОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Оригинални приноси 

1. За първи път в България се провежда проучване за възможностите на 

ИХХ маркери за оценка на малигнения потенциал на ОЛ. 

2. Доказаха се зависимостите между ИХХ, хистологични и клинични 

характеристики при ОЛ, които са свързани с наличието на рецидиви 

и малигнената трансформация. 
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3. Определиха се индикациите за приложение на лазерна аблация при 

ОЛ. 

4. Изработен е алгоритъм на поведение за диагноскика и хирургично 

лечение на ОЛ. 

 
Приноси с приложен характер 

1. Направена е клинична оценка на двата хирургични метода за лечение 

на ОЛ – конвенционална ексцизия и Er-YAG лазерна аблация. 

 
Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърдиха се рисковите клинични и хистологични характеристики 

имащи отношение към малигнения потенциал при орална 

левкоплакия. 

2. Потвърди се по-добрия болкови комфорт и по-добрия регенеративен 

процес в следоперативния период при пациентите заболели от ОЛ и 

лекувани чрез лазерна аблация. 

3. Установи се, че честотата на малигнената трансформация при ОЛ в 

България е 15%, която клони към горната граница на заболеваемостта 

в световен аспект. В настоящето изследване се констатира парадок-

сално структурно полово разпределение на заболеваемостта от орална 

левкоплакия, като жените биват засегнати по-често от мъжете, което 

се различава съществено от установеното в чужбина от други автори. 

V I I I .  П У БЛ И К А Ц И И  И  У Ч АС Т И Я  В  Н АУ Ч Н И  
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