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I. Въведение 

Лихен планус е хронично възпалително кожно-лигавично 
заболяване. Тежестта на оралната изява (ОЛП) варира, като в повечето 
случаи е налице интензивна болка, смущаваща качеството на живот на 
тези пациенти. Етиологичният фактор, отключващ заболяването остава 
неидентифициран, а патогенезата неизяснена. Възприето е, че се 
дължи на имунна агресия срещу собствените базални кератиноцити, 
осъществявана от Т-лимфоцити. В резултат биват отключени серия от 
молекулни механизми, водещи до арест на клетъчния цикъл, 
ускоряване стареенето на клетките или апоптоза. През последните 
години се явяват опровержения на наложеното схващане за 
патологично увеличена клетъчна смърт. Показано е, че епителните 
клетки в ЛП често отговарят на лимфоцитната атака с увеличаване 
степента на клетъчна пролиферация с цел предпазване на тъканите от 
появата на улцерации. Неустановеният причинен фактор и липсата на 
етиотропно лечение обясняват ниската успеваемост на прилаганата 
терапия. Считаната за златен стандарт кортикостероидна медикация 
демонстрира слаба ефективност при топикално приложение и редица 
странични ефекти при системен прием. През 2005 г. СЗО класифицира 
оралния лихен планус като потенциално малигнено заболяване. 
Всичко това определя нарастващия научно-изследователски интерес 
към тази нозологична единица в световен мащаб. Проследява се 
експресията на редица протеини (пролиферативни, про- и 
антиапоптични) с цел изясняване на факторите, отговорни за 
възникването, персистирането и прогресията на заболяването. Правят 
се опити за идентифициране на специфични туморни маркери, което 
да способства за ранна диагностика на лезии във висок риск и 
превенция на малигнена трансформация. В ход са и проучвания, 
оценящи ефикасността на алтернативни, немедикаментозни лечебни 
модалности. Прилагането на различни видове дентални лазери показва 
противоречиви резултати.  

Изниква необходимостта от провеждането на допълнителни 
изследвания за изясняване на нерешените въпроси. 
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II. Цел и задачи 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се проучат 
имунобиологичните ефекти на нискоинтензивната лазерна терапия 
(НИЛТ) при лечението на орален лихен планус чрез експериментални, 
лабораторни и клинични изследвания. 

За изпълнение на тази цел са формулирани следните задачи: 

Задача №1 Да се определи разпределението на пациентите с ОЛП сред 
контингента на отдела по Орална патология към ФДМ-Пловдив.  

Задача №2 Да се изследват in vitro ефектите на нискоинтензивното 
лъчение с диоден лазер (810nm) при различни параметри с цел 
изготвяне на оптимален клиничен протокол. 

2.1. Установяване на влиянието на НИЛТ върху виталността и 
секреторната активност на стимулирани с липополизахарид 
периферни  мононуклеарни клетки (PBMC). 
2.2. Установяване на влиянието на НИЛТ върху виталността и 
пролиферативната способност на човешка фибробластна 
клетъчна линия. 

Задача №3 Да се сравни експресията на пролиферативни, апоптотични 
и възпалителни маркери при пациенти с ОЛП и здрави контроли с цел 
определяне на значимостта им като молекулярен белег на 
заболяването. 

Задача №4 Да се оцени ефективността на НИЛТ с диоден лазер 
(810nm) при пациенти с ОЛП чрез сравняване преди и след терапия на: 
 4.1 основни клинични показатели на заболяването 
 4.2 хистологични показатели 

4.3 нива на експресия на молекулни маркери (p53, p63, bcl-2, 
Ki-67, COX-2) 
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III. Материали и методи 

1 Материали и методи по задача 1 

За определяне на разпределението на заболяванията на 
оралната лигавица по нозологични единици бе проведен 
ретроспективен анализ на регистъра на консултираните пациенти с 
лигавични заболявания в отдела по Орална патология към Факултета 
по Дентална медицина на МУ-Пловдив за периода 2012-2016 година.  
 За определяне разпределението на пациентите с ОЛП по пол и 
възраст в статистическата обработка са включени само тези с 
хистологично потвърдена клинична диагноза, след справка с архива на 
Катедрата по Обща и клинична патология, МУ-Пловдив за същия 
период. 

Оценка на клинико-патологичното съответствие при 
поставяне на диагнозата ОЛП е направена чрез съпоставка между 
поставена клинична диагноза и получен хистологичен резултат по 
издадените от отдела по Орална патология, ФДМ-Пловдив 
патохистологичните фишове, като единици на наблюдение са всички 
биопсирани пациенти за периода 2012-2016 година. 
 
 

2 Материали и методи по задача 2 

2.1 Материал на изследване: 

2.1.1. Периферни мононуклеарни клетки (PBMC) – клетъчна 
култура, съдържаща лимфоцити (Т-, B-, NK- клетки) и моноцити, 
получена от човешка периферна кръв. 

2.1.2. Безсерумна клетъчна линия, получена от стандартна 
фибробластна клетъчна линия Mc Coy - Plovdiv.  
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2.2  Методи на изследване: 

2.2.1 Клетъчно култивиране. 

2.2.2 Експериментална постановка: 

Използван е диоден лазер “Syneron” с дължина на вълната 
810nm. Сондата на лазера, с площ на излъчваното петно – 12,5 см2, е 
фиксирана на статив на отстояние 2 мм, перпендикулярно на 96 
ямковата плака, като всяка ямка се третира отделно. Приложени са 
следните параметри: CW; 0,5W за 30s и 60s за PBMC и CW; 0,1W, 
0,5W и 1W, съответно за 30, 60 и 120s  за Mc Coy - Plovdiv 
фибробластнa клетъчнa линия. 

2.2.3 МТТ – тест за цитотоксичност 

2.2.4 ELISA – техника (Спектрофотометрично 

измерване концентрациите на цитокините IL 1-β, IL-6 и IL-

10 в супернатанти от PBMC, стимулирани с 

липополизахарид (LPS)). 

 

3 Материали и методи по задача 3 

3.1 Контингент на изследване 

І група – 20 пациентa с орален лихен планус 
Включващи критерии: 

• Пациенти със субективни оплаквания и орална изява, 
съпоставими с тези при ОЛП, независимо от клиничната 
форма. 

• Пациенти с проведено патоанатомично изследване и 
отговарящи на хистологични критерии за заболяването.  

• Подписана декларация за информирано съгласие, одобрена от 
Етичната комисия на МУ-Пловдив (№3/26.06.2014). 
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Изключващи критерии: 
• Пациенти, провеждали локална или системна терапия по 

повод на това или друго автоимунно, възпалително или 
алергично заболяване през последния месец поради риск от 
компрометиране на разултатите от хистологичното и 
имунохистохимично изследване. 

• Пациенти с данни за епителна дисплазия 
 

ІІ група – 10 здрави доброволци, отговарящи по пол и възраст на 
работната група. 

Включващи критерии: 
• Пациенти без анамнестични данни за налични лигавични или 

системни заболявания. 
• Пациенти с клинично здрава орална лигавица. 
• Наличие на хистологично потвърждение за отсъствие на 

патологични изменения във взетия биоптат. 
• Подписана декларация за информирано съгласие, одобрена от 

Етичната комисия на МУ-Пловдив. 
 

Изключващи критерии: 
• Пациенти, неотговарящи на един или повече от 

гореизброените включващи критерии. 

3.2 Материал за изследване 

Биоптат от лигавица на пациенти с орален лихен планус и здрави 
доброволци. 

3.3 Методи на изследване 

3.3.1 Инцизионна биопсия с ER:YAG лазер. 

3.3.2 Имунохистохимично изследване: 

Изследва се експресията на p53, р63, bcl-2, Ki67 и СОХ-2, по 
биотин-стрептавидин пероксидазен метод. Процентът позитивни 
клетки се оценя по метода на Nakagawa : < 5% оцветени клетките - 
негативен резултат (-); между 5-25% позитивни клетки - слаба 
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експресия (+); между 25-50% - средна (++) експресия и при оцветяване 
на > 50% от клетките – силна (+++) експресия. Локализацията на 
имунната реакция се означава като базална, супрабазална и/или 
лимфоцитна.  

 
 

4 Материали по задача 4. 

4.1 Контингент за изследване 

20 пациента с ОЛП, отговарящи на включващите и изключващи 
критерии от задача 3.  

4.2 Материал на изследване 

Биоптат от лигавицата (от една и съща област)  на пациенти с орален 
лихен планус преди и след НИЛТ. 

4.3 Методи на изследване 

4.3.1 Инцизионна биопсия с ER:YAG лазер, вземана преди и след 

приключване на терапията. 

4.3.2 Лечебен протокол 

Пациентите с ОЛП се подлагат на НИЛТ с диоден лазер 810nm 
(Syneron, Израел) за период от един месец, като сеансите се извършват 
три пъти седмично през ден. Процедурата е неконтактна. Използва се 
терапевтична цилиндрична сонда и следните параметри: CW; 0,50W; 
60s; 2,4J/сm2. Облъчваното поле е с диаметър 4 mm. Големите лезии се 
облъчват многократно, като всяко поле застъпва 1/10 част от 
предишното.  

4.3.3 Оценка степента на болка и дискомфорт:  

Използва се визуално аналогова скала (VAS) от 0 до 10, където 
с “0” се отразява отсъствието на болка, а с “10” наличието на 
нетърпима болка. Получените стойности се степенуват, както следва:  

Степен 0 (score 0): липса на болка/дискомфорт (VAS=0) 
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Степен 1 (score 1): слабо изразена болка/дискомфорт 
(0<VAS≤3) 

Степен 2 (score 2): умерено изразена болка/дискомфорт 
(3<VAS≤7) 

Степен 3 (score 3): силно изразена болка/дискомфорт 
(7<VAS≤10) 

4.3.4 Оценка на клиничен статус: 

Използва се скала за оценка по Тhongprasom (TSSS): 

Степен 0 (score 0): нормална лигавица; не се откриват лезии 
Степен 1 (score 1): наличие на фини бели стрии  
Степен 2 (score 2): наличие на бели стрии, ограждащи зони на 

атрофия с площ <1сm2 
Степен 3 (score 3): наличие на бели стрии, ограждащи зони на 

атрофия с площ >1сm2 

Степен 4 (score 4): наличие на бели стрии и ерозивни полета с 
площ <1сm2 

Степен 5 (score 5): наличие на бели стрии и ерозивни полета с 
площ >1сm2 

Изходното и крайното състояние на оралните лезии се 
документират чрез снемане на дигитални снимки.  

4.3.5 Индекс на ефективност на НИЛТ (EI): 

Критерии за оценка ефективността на терапията са настъпили 
промени в субективна симптоматика и клинични признаци. За всеки 
пациент се определя сумарна стойност TS (total score) от сбора на 
степените по VAS и TSSS преди (TS0) и след (TS1) терапия. Индексът 
на ефективност се изчислява в проценти (%) по следната формула: 

EI=TS0 - TS1 / TS0 Х 100 

Без подобрение: EI=0 
Слабо подобрение: 0<EI≤25% 
Умерено подобрение: 25%<EI≤75% 
Значимо подобрение: 75%<EI<100% 
Пълно излекуване: EI=100% 
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4.3.6 Патоанатомично изследване: 

При повторното патоанатомично изследване на взетите като 
контрола тъкани, след терапия се анализират настъпилите промени по 
полуколичествен и полукачествен метод. Подобрение в 
морфологичната картина се отчита при откриване на поне един от 
долуспоменатите критерии: 

- редуциране на хиперпластичните процеси в епитела 
- редуциране на лимфоцитния инфилтрат 
- възстановяване в пълна дебелина и със запазена 
стратификация  tunica epithelialis при първично атрофичните, 
ерозивни и булозни форми. 

4.3.7 Имунохистохимично изследване. 

Имунохистохимичната техника и методите за оценка на 
имунологичното оцветяване са описани в задача 3. Като материал на 
изследване са използвани биоптати от включените в изследването 
пациенти с ОЛП преди и след НИЛТ. 

 

5 Статистически методи 

За целите на проучването са използвани следните 
статистически методи: 

• Непараметричен анализ – критерий на Пирсон (χ2) 
• Kорелационен анализ –коефициент на Spearman.  
• Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) – за 

сравняване на повече от две средни стойности 
• Wilcoxon MatchedPairs тест 
• Графичен анализ – възможностите на графичния анализ са 

използвани за онагледяване на процесите и явленията.  
За статистическата обработка на данните и графичното 

представяне на резултатите са използвани статистическия програмен 
продукт SPSS 13 и Microsoft Excel. За уровен на значимост на нулевата 
хипотеза е възприет р<0.05. 



9  

IV. Резултати и обсъждане 

1 Резултати и обсъждане по задача 1. 

1.1 Нозологично разпределение на заболяванията на оралната 

лигавица: 

 
Фигура 1. Разпределение на нозологичните единици въз основа на клинична диагноза. 

За периода 01.01.2012-31.12.2016 консултация в отдела по 
Орална патология към Факултета по Дентална медицина на МУ-
Пловдив са потърсили общо 714 пациента. Честотата на ОЛП е 
сравнително висока (средно 28 пациента годишно), като заболяването 
съставлява най-висок относителен дял (20%) сред анализирания 
контингент, надвишаващ този на левкоплакия и орална кандидоза. 
Значително по-нисък е броят на пациентите с друга нозология, в това 
число: pemphigoid (n=7; 0,98%); herpes labialis (n=7; 0,98%); ulcus 
decubitalis (n=7; 0,98%); morsicatio buccarum (n=7; 0,98%); verruca 
vulgaris (n=6; 0,84%); epulis fissuratum (n=6; 0,84%); stomatitis allergica 
(n=6; 0,84%); gingivitis desquamativa (n=5; 0,70%); polypus 
fibroepithelialis (n=5; 0,70%); carcinoma spinocellulare (n=4; 0,56%); 
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osteonecrosis post bisphosphonates (n=4; 0,56%); burning mouth syndrome 
(n=3; 0,42%); naevus pigmentosus (n=3; 0,42%); pemphigus vulgaris (n=2; 
0,28%); herpangina (n=2; 0,28%); leucoedema (n=2; 0,28%); cheilitis 
exfoliativa (n=2; 0,28%); амалгамена татуировка  (n=2; 0,28%); cheilitis 
granulomatosa (n=2; 0,28%); epidermolysis bullosa hereditaria (n=2; 
0,28%); phlebectasia lingue (n=2; 0,28%); melanosis oris (n=2; 0,28%); 
cheilitis glandularis (n=1; 0,14%); cheilitis actinica (n=1; 0,14%); herpes 
zoster (n=1; 0,14%); condyloma acuminatum (n=1; 0,14%); stomatitis 
ulceronecroticans (n=1; 0,14%); lipoma (n=1; 0,14%); stomatitis 
electrogalvanica (n=1; 0,14%); sialadenitis gl. minores (n=1; 0,14%); 
stomatitis nicotinica (n=1; 0,14%); erythema multiforme (n=1; 0,14%); 
cornu cutaneum (n=1; 0,14%); ranula (n=1; 0,14%); ulcus traumaticum 
(n=1; 0,14%); лихеноидни реакции (n=1; 0,14%); фрикционна 
хиперкератоза (n=1; 0,14%); Stevens-Johnson syndrome (n=1; 0,14%); 
Blue rubber bleb nevus syndrome (n=1; 0,14%). 

1.2 Разпределение на пациентите с ОЛП по пол: 

 
Фигура 2. Разпределение на пациентите с ОЛП по пол 

От общо 141 пациента, клинично диагностицирани с орален 
лихен планус, биопсично изследване е проведено при 88 пациента, 
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като потвърждение на диагнозата е получено при 74 пациента. От тях 
61 пациента (82%) са жени и 13 пациента (18%) - мъже. 

1.3 Разпределение на пациентите с ОЛП по възраст 

 
Фигура 3. Разпределение на пациентите с ОЛП по възраст 

Включените в анализа пациенти с ОЛП са във възрастовия 
интервал от 21 до 86 години, като най-висок е процентът на болните на 
възраст между 51-60 години (n=25; 33,78 %). 

Таблица 1 Разпределение на пациентите с ОЛП по пол и възраст 

Възраст 

мъже жени общо 

n % n % n % 

<30 2 15,38 3 4,92 5 6,76 

31-40 1 7,69 3 4,92 4 5,41 

41-50 6 46,15 11 18,03 17 22,97 

51-60 3 23,08 22 36,07 25 33,78 

>61 1 7,69 22 36,07 23 31,08 
общо 13 17,57 61 82.43 74 100 

                                                                                               

При жените заболелите са по-често над 51 годишна възраст – 
36,07% (51-60 г.) и 36,07% (>61 г.), докато дебютът на заболяването 
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при мъжете е в по-ранна възраст – най–висок е броят на пациентите 
между 41-50 години, като значително по-висок е и делът на 
засегнатите под 30 годишна възраст – 15,38%, на фона на едва 4,92% в 
същата възрастова група жени. Налице е демонстративна разлика 
между наличието на ОЛП лезии в различните възрастови групи според 
пола, макар и не статистически значима (р=0,06). 

1.4 Клинико-патологична корелация при поставяне на диагнозата 
ОЛП: 

 
Таблица 2 Клинико-патологична корелация при поставяне на диагнозата ОЛП: 

 

За периода 2012-2016 година  в отдела по Орална патология са 
биопсирани общо 304 болни. С Observatio Lichen planus са постъпили 
88 (28,95%) препарата, като хистологично потвържение на клиничната 
диагнозата е налице едва при 74 (89,16%) от тях. От останалите 14 
случая, за които клиницистите са единодушни в диагнозата ОЛП, 7 
(7,95%) не покриват пълните хистологичните критерии за 
заболяването; 3 (3,4%) са хистологично диагностицирани с 
левкоплакия; 2 (2,27%) - с пемфигоид; 1 пемфигус (1,14%); 1 (1,14%) 
плазмоклетъчен гранулом. В същото време 10,84% (n=9) от случаите с 
хистологичен резултат лихен планус са грешно диагностицирани 
клинично като левкоплакия (n=8) или папиломатоза (n=1). Общият 
брой на пациентите с клинична диагноза ОЛП е 88 (28,95%), в 
сравнение с хистологичната честота на заболяването - n=83 (27,30%), 
като единодушие между клиницисти и патолози е налице в 89,16% от 
случаите. 

       
Хистологична                               

Dg 
                           

Клинична Dg 

OLP 
Измененията са 
съпоставими, но не 
патогномонични за 

ЛП 

Други Общо 

n % n % n % n % 

OLP 74 
89,16

% 7 100% 7 3,27% 88 28,95% 

Други 9 
10,84

% 0 0% 207 96,73% 216 71,05% 

Общо 83 
27,30

% 7 2,30% 214 70,39% 304 100% 
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2 Резултати и обсъждане по задача 2 

2.1 Влиянието на НИЛТ върху виталността на стимулирани с 

липополизахарид периферни  мононуклеарни клетки 

(PBMC):  

 
Фигура 4. Виталност на PBMC след третиране с лазер за 30 и 60 секунди. (n = 12, р<0.05). 

Процентът живи клетки намалява от 100 до 86,7% и 93,5% при 
параметри съответно 0,5W/30s; 1,2 J/cm2 и 0,5W/60s; 2,4J/cm2. Не се 
установява статистически значима разлика в преживяемостта на 
клетките в различните по продължителност протоколи. 

 
 

2.2 Влияние на НИЛТ върху секреторната активност на 

стимулирани с липополизахарид периферни мононуклеарни 

клетки (PBMC) 
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Фигура 5. Секреция на IL-1β  след въздействие с лазер върху LPS стимулирани клетки. 
 

В третираните с LPS клетки секрецията на IL-1b рязко се 
покачва в сравнение със същата в контролните (нетретирани) клетки. 
Количеството секретиран цитокин достига 109 pg/ml. Лазерното 
лъчение с параметри 0,5W; 30s; 1,2 J/cm2 понижава нивата на IL-1b до 
17 pg/ml, а дозата от 0,5W; 60s; 2,4J/cm2  инхибира секрецията почти до 
контролни стойности – 2,5 pg/ml. 

 

 
Фигура 6. Секреция на IL-6 след въздействие с лазер върху LPS стимулирани клетки 
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След третиране с LPS секрецията на IL-6 от РВМС се покачва 
значимо в сравнение с тази в контролните (нетретирани) клетки и 
достига 249 pg/ml. Въздействието с лазер с параметри 0,5W; 30s; 
1,2J/cm2 понижва секрецията до 131pg/ml, а дозата 0,5W; 60s; 2,4J/cm2 
инхибира секреторния потенциал на лимфоцитите дори под  
контролни стойности – 25 pg/ml, срещу 86 pg/ml в контролите.  

 

 

Фигура 7. Секреция на IL-10 след въздействие с лазер върху LPS стимулирани клетки. 

 

 

IL-10 в контролните нетретирани клетки е 10,9 pg/ml. 
Бактериалният ендотоксин увеличава нивата на цитокина до 45 pg/ml, 
а нарастващите дози лазерно лъчение понижава тази индуцирана 
секреция съответно – 0,5W; 30s  до 12 pg/ml, а 0,5W; 60s - до 9 pg/ml. 
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2.3 Влияние на НИЛТ върху виталността и пролиферативната 

способност на човешка фибробластна клетъчна линия Mc Coy-

Plovdiv 

 

Фигура 8. Влияние на лазер 810nm върху виталността на фибробластна клетъчна линия 

Лъчението с диоден лазер (810nm) при анализираните 
параметри няма токсичен ефект и не променя виталността на 
фибробластните клетките. Енергийните стойности от 0,24J/сm2 
(0,1W;30s) и 0,96J/сm2 (0,1W;120s) понижават процента живи клетки 
съответно до 95,6% и 98,6%. Минимален пролиферативен ефект е 
налице при лъчение с параметри 0,48J/cm2 (0,1W/60s/6J) – 107,93%; 
2,4J/cm2 (0,5W/60s/30J) – 104%; 4,8J/cm2 (0,5W/120s/60J) – 105%; 
2,4J/cm2 (1W/30s/30J) – 102,13%; 4,8J/cm2 (1W/60s/60J) – 101,41% и 
9,6J/cm2 (1W/120s/120J) – 100,25%. Не се установява статистически 
значима разлика в процента витални клетки между групите третирани 
с различни параметри на НИЛТ, както и между тях и контролната, 
нетретирана група. 
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3 Резултати и обсъждане по задача 3 

3.1 Епителна експресия на ИХХ маркери в нормална орална 

лигавица и при пациенти с ОЛП. 

 
Фигура 9. Епителна експресия на p53, p63, bcl-2, Ki-67 и COX-2 при здрави контроли. 

 

 
Фигура 10. Експресия на изследваните маркери в нормална орална лигавица - А: р53 (-); Б: р63 

(+++); В: bcl-2 (+++); Г: Ki-67 (+++); Д: COX-2 (+++) 
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Р63 и Ki-67 са константни маркери в здравия епител, тъй като 
позитивират в 100% от контролните препарати. Обратно, експресията 
на р53 е по-често липсваща (60%) или слаба (10%). Не се установява 
ясна тенденция в нивата на bcl-2 и COX-2. 

 
 

 
Фигура 11. Епителна експресия на p53, p63, bcl-2, Ki-67 и COX-2 при пациенти с ОЛП. 

 
 
 

Всички от анализираните протеини се експресират в епитела на 
пациенти с ОЛП, с различна степен на интензивност. Не се 
установява специфичен маркер, който да е налице в 100 % от 
случаите, нито такъв, чиято експресия да е напълно блокирана.  
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p53 
 

 
              Фигура 12. Експресия на р53 при пациенти с ОЛП и здрави контроли 
 
 

Не се установява статистически значима разлика в 
експресията на р53 между пациентите с ОЛП и здравите контроли 
(р=0,32). В повече от половината препарати в двете групи маркерът не 
позитивира. При положителна реакция процентът оцветени клетки е 
съпоставим. Липсва и значима асоциация на маркера с клиничната 
изява (р=0.38).  

 
Таблица 3. Експресия на р53 според клиничната форма 

Клинична 
форма 

 

Експресия на р53 

(-) (+) (++) (+++) Общо 

ретикуларна 4 --- 1 1 6 
папуларна 1 --- --- --- 1 
плакова 1 --- --- 1 2 
атрофична 3 1 1 --- 5 
ерозивна 1 --- 3 1 5 
булозна 1 --- --- --- 1 
Общо 11 1 5 3 20 
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p63 
 

 
Фигура 13. Експресия на р63 при пациенти с ОЛП и здрави контроли 

 

Р63 позитивира във всички здрави контроли, при това силна 
експресия (+++) е налице в 100% от препаратите. Значима редукция на 
маркера се установява в епитела на пациентите с ОЛП (р=0,05). Висока 
интензивност на оцветяване (+++) показват едва 50% от болните; 35% 
от случаите са негативни за маркера; при други 10 % р63 се експресира 
в под 25% от клетките (+). Статистическата обработка не доказва 
значима разлика в нивата на р63 между кератотичните и ерозивно-
атрофичните форми на ОЛП (р=0.39). 

 
Таблица 4. Експресия на р63 според клиничната форма 

Клинична 
форма 

Експресия на р63 
(-) (+) (++) (+++) Общо 

ретикуларна 2 --- --- 4 6 
папуларна --- 1 --- --- 1 
плакова 1 --- --- 1 2 
атрофична 2 --- 2 1 5 
ерозивна 1 --- --- 4 5 
булозна 1 --- --- --- 1 
Общо 7 1 2 10 20 
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bcl-2 
 

 
Фигура 14. Експресия на bcl-2 при пациенти с ОЛП и здрави контроли 

 
Bcl-2 се експресира, с различна степен на интензивност, в 70 % от 

препаратите с непатологичен епител. Обратна тенденция се наблюдава 
в групата на ОЛП, където 70 % са негативни за маркера, а други 15% 
показват слаба интензивност на оцветяване. Липсват случаи на силна 
експресия (+++). Наблюдава се отчетлива редукция в нивата на 
протеина в лигавицата на пациентите с лихен планус, макар и не 
статистически значима (р=0,12). И тук  нивата на маркера в различните 
клинични форми не се различава значимо (р=0.18). 

 
Таблица 5. Експресия на bcl-2 според клиничната форма 

Клинична 
форма 

Експресия на bcl-2 
(-) (+) (++) (+++) Общо 

ретикуларна 5 1 --- --- 6 
папуларна 1 --- --- --- 1 

плакова 2 --- --- --- 2 

атрофична 4 --- 1 --- 5 
ерозивна 1 2 2 --- 5 
булозна 1 --- --- --- 1 
Общо 14 3 3 0 20 
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Ki-67 

 
Фигура 15. Експресия на Ki-67 при пациенти с ОЛП и здрави контроли 

 

Ki-67 се експресира във висока степен, както в здравия- 
(100%), така и в патологично променения (90%) епител. 
Интензивността на реакцията в контролната група е по-осезаема – в 
90% от случаите са налице средни (++) до високи (+++) нива на Ki-67. 
В същото време 35% от пациентите с ОЛП демонстрират слаба (+) или 
липсваща (-) експресия. Статистическата обработка на данните не 
доказва значима разлика в нивата на протеина между двете групи 
(р=0.28), както и между ерозивно-атрофичните и кератотични форми 
(р=0.26). 

 
 Таблица 6. Експресия на Ki-67 според клиничната форма 

 Клинична 
форма 

Експресия на Ki-67 
(-) (+) (++) (+++) Общо 

ретикуларна --- 2 --- 4 6 

папуларна --- --- 1 --- 1 

плакова --- --- --- 2 2 
атрофична 1 2 1 1 5 

ерозивна --- 1 2 2 5 
булозна 1 --- --- --- 1 
Общо 2 5 4 9 20 
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СОХ-2 

 
Фигура 16. Експресия на COX-2 при пациенти с ОЛП и здрави контроли 

 
Противно на очакванията, възпалителният COX-2 е налице в 

препаратите на 50% от здравите контроли. При това, интензивността 
на експресия е сходна с тази на пациентите с лихен планус (р=0,47). 
Последните позитивират маркера в 75% от случаите като по-често 
(40%) се наблюдава слаба експресия (+). СОХ-2 не се асоциира с 
тежестта на клиничната изява (р=0.5) 

 
Таблица 7. Експресия на COX според клиничната форма 

Клинична 
форма 

 

Експресия на COX-2 

(-) (+) (++) (+++) Общо 

ретикуларна 3 1 --- 2 6 
папуларна --- --- 1 --- 1 
плакова --- 1 1 --- 2 
атрофична 1 3 --- 1 5 
ерозивна --- 3 1 1 5 
булозна 1 --- --- --- 1 
Общо 5 8 3 4 20 
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3.2 Корелационни зависимости между ИХХ маркери 

 
Фигура 17. Корелация в експресията на р63 и Ki-67 при пациенти с ОЛП (n=20) 

 

Фигура 18. Корелация в експресията на р63 и р53 при пациенти с ОЛП (n=20) 
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Фигура 19. Корелация в експресията на СОХ-2 и р53 при пациенти с ОЛП (n=20) 

 
 

 
Приложеният Spearman correlation test демонстрира значима 

асоциация между р63 и Ki-67 (р=0.001), както и между р63 и р53 
(р=0.016). Експресията на възпалителния СОХ-2 и апоптичния р53 
изглежда е независима една от друга (р=0.44) 
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Фигура 20. Зависимост между про-, антиапоптични и пролиферативни маркери в 
процеса на програмирана клетъчна смърт при пациенти с ОЛП (n=20) 

 
Данни, асоцииращи се с апоптотичен процес - повишена експресия 

на р53 при понижен пролиферативен индекс и липса на антиапоптични 
молекули - са налице в едва два от случаите (№ 5 и 6) с ОЛП. 
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4 Резултати и обсъждане по задача 4 

Разпределението на пациентите с ОЛП по пол се запазва с 
доминиране на жените: 17 жени (85%) и 3 мъже (15%). Средната 
възраст на контингента е 52,9 г. при възрастов интервал 24-73 години.  

 
Фигура 21. Разпределение на пациентите с ОЛП по пол 

 

 
Фигура 22. Разпределение на пациентите с ОЛП по възраст 
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При клиничния преглед шестима от пациентите са 
диагностицирани с ретикуларна; един с папуларна; двама с плакова; 
петима с атрофична; петима с ерозивно-язвена и един с булозно-
улцеративна форма. Тъй като в устната кухина на един и същи пациент 
обикновено се съчетават няколко подтипа ОЛП, при определяне 
принадлежността към дадена група клинична форма, приоритет е 
даван на по-тежката от наличните изяви. 

 

Фигура 23. Разпределение на пациентите с ОЛП по клинична форма 

Локализацията на лигавичните изменения е представена в 
Таблица 8. Най-често засегната е букалната лигавица в 37, 84 % от 
случаите, следвана от гингива (27,03%), език (18,92%), устни (10,82%) 
и небце (5,41%). Лезиите по-често са множествени и дисеминирани с 
двустранно и симетрично разположение.  

 
Таблица 8. Локализация на ОЛП лезиите 

 

Брой 
пациенти 

Локализация на ОЛП лезиите 
Букална 
лигавица 

Гингива Език Устни Небце 

20 14 
37,84% 

 

10 
27,03% 

7 
18,92% 

4 
10,82% 

2 
5,41% 
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4.1 Оценка на ефективността на НИЛТ при пациенти с ОЛП 

чрез сравняване преди и след терапия на основни 

клинични показатели. 

4.1.1 Субективна симптоматика 

 

 
Фигура 24. Степени на болка по VAS при пациенти с ОЛП преди и след НИЛТ. 

Независимо от клиничната форма всички включени в 
изследването пациенти съобщават за наличието на болка и дискомфорт 
преди терапия, като оплакванията на 55% от тях са умерено до силно 
изразени (score 2 и 3). При кератотичните форми стойностите са по-
ниски и варират от 1-4.  

Лазерната терапия понижава субективната симптоматика при 
всички пациенти, като пет от тях (25%) докладват за пълно изчезване 
на оплакванията (score 0). След НИЛТ най-висок е относителният дял 
(65%; n=13) на пациентите с 1-ва степен (score 1), като от тях осем 
посочват стойност 1. Липсват пациенти със силно изразена болка 
(score 3). Статистическата обработка на данните демонстрира значимо 
редуциране в степента на болка и дискомфорт от преди към след 
терапия (р<0.0001). 
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4.1.2 Клинични показатели 

 

 
Фигура 25. Клинично състояние на пациентите с ОЛП преди и след НИЛТ (Thongprasom sign 

score system). 

При първичния клиничен преглед са диагностицирани общо 95 
лезии, от които 30 представляващи ерозии с диаметър по-малък или 
по-голям от 1сm2, score 4 и score 5 съответно. След НИЛТ подобрение 
в клиничните показатели е отчетено в 46,3% от измененията. Съгласно 
Thongprasom sign scoring system в края на лечението 3.2%  от лезиите са 
оценени с score 5; 4.2% - с score 4; 8.4% score 3; 9.5% score 2 и 49.5% 
score 1. Допълнително 25.3% от обривните единици са претърпели 
пълно обратно развитие. Случаите на ерозивен лихен планус (score 4 и 
5) намаляват от 31.6% преди терапия на 7.4% след НИЛТ. Налице е 
значима редукция в тежестта на клиничното състояние на 
пациентите с ОЛП (р<0.0001). 

НИЛТ е по-ефективна в повлияване на ерозивните форми на 
ОЛП в сравнение с кератотичните такива.  
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          Фиг.26 А (score5)                               Фиг. 26 Б (score 3)                                 Фиг. 26  (score 3)   

Фигура 26. Ерозивен лихен планус преди (Фиг.26А); по време (Фиг. 26Б) и след терапия (Фиг. 26В) 

 

 
Фиг. 27А (score 5)              Фиг. 27Б (score 4)               Фиг. 27В (score 4)                   Фиг. 27Г (score 1)   
Фигура 27 Eрозивен лихен планус преди (Фиг. 27А), по време (фиг. 27Б, Фиг. 27В) и след (Фиг. 

27Г) терапия. 

 
              Фиг. 28А (score 4)                                                                                    Фиг.28Б  (score 0) 

Фигура 28 Ерозивен лихен планус преди (Фиг. 28А) и след (Фиг. 29Б) терапия. 
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                 Фиг. 29А (score 3)                                                                                          Фиг. 29Б (score 0) 

Фигура 29. Атрофичен лихен планус под формата на десквамативен гингивит преди (Фиг. 29А) 
и след (Фиг. 29Б) терапия. 

 

 
Фиг. 30А (score1)     Фиг. 30Б (score 0) 

Фигура 30.  Ретикуларна форма на орален лихен планус по венците преди (Фиг. 30А) и след 
(Фиг. 30Б) терапия. 

 

 
           Фиг. 31А (score 5)                                    Фиг. 31Б (score 4)                               Фиг. 31В (score 1)            

Фигура 31. Преход на ерозивна форма на орален лихен планус (Фиг. 31А,Б) към ретикуларна 
(Фиг. 31В). 
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               Фиг. 32А (score 1)                                                                          Фиг. 32Б (score 1)                    

Фигура 32 Липса на клинично повлияване от НИЛТ на плакова форма на ОЛП. 
(32А –преди НИЛТ); (32Б- след НИЛТ) 

 

4.1.3 Индекс на ефективност (EI) 

 

Фигура 33. Индекс на ефективност на НИЛТ при лечение на ОЛП 

90% от пациентите демонстрираха подобрение в различна 
степен след НИЛТ. Най-висок (50%) е делът на болните постигнали 
умерено възстановяване. Липса на оплаквания и заличаване 
клиничните признаци на заболяването бе отчетено при един пациент. 
Кератотичните форми показват по-слабо подобрение (средно 33,1%) в 
сравнение с ерозивно-атрофичните (средно 40,5%). 
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4.2 Оценка на ефективността на НИЛТ при пациенти с ОЛП 

чрез сравняване преди и след терапия на основни 

хистологични показатели. 

 

 
Фигура 34. Промяна в морфологичната картина в tunica epithelialis при пациенти с ОЛП след НИЛТ 

 
Характерна находка при лихен планус е откриването на 

хиперплазия в епитела. Задебеляването обикновено обхваща всички 
супрабазални слоеве и се представя във вид на хиперкератоза, 
паракератоза, хипергранулоза и акантоза. Заличаване на някой или 
всички от тези патологични процеси се отчита в 30% от контролните 
препарати след НИЛТ. Обратно, увеличаване дебелината на 
епителната покривка, се установява в три случая, първично 
диагностицирани с атрофична форма. Единственият случай на 
епидермолиза демонстрира възстановяване на епитело-дермалния 
атачмънт след терапия.  
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Фигура 35. Промяна във възпалителния инфилтрат при пациенти с ОЛП след НИЛТ 

 Възпалителният инфилтрат при лихен планус е 
патогномоничен критерий при поставяне на хистологичната диагноза и 
е с точно определена характеристика – плътен, лентовиден, съставен 
основно от лимфоцити и разположен в суперфициалната lamina 
propria. Понижаване интензивността на същия се отчита при 
половината (50%) от третираните с НИЛТ пациенти. 

 

 
Фигура 36. Подобрение в морфологичната картина при пациенти с ОЛП 
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 В 60 % от включения в изследването ОЛП контингент 
лазерното лъчение води до подобрение на морфологичната картина. 
Коригиране на патологичните процеси се отчита на различни нива – 
при 10% промяна се открива само в епитела, при други 10% - само във 
възпалителния инфилтрат. Общо подобрение, без пълно заличаване на 
хистологичните белези на заболяването, е налице в 2 случая. В 30% от 
контролните препаратите след НИЛТ наблюдаваните изменения са 
недостатъчни за потвърждаване на ОЛП диагнозата. 

Не са документирани случаи с данни за възникнал 
диспластичен процес. 

 
 
 

 
                                   Фиг. 37А                                                                         Фиг. 37Б 
 
Фигура 37. Хистологичен препарат оцв. HE, ув.X10 и ув.Х40 на пациент с ОЛП преди (37А) и 

след (37Б) НИЛТ 

 

Диагностичният биоптат (фигура 37А) демонстрира 
характерните за лихен планус морфологични изменения: задебеляване 
на епителните слоеве с хиперкератоза, паракератоза и акантоза, 
наличие на плътен лентовиден възпалителен инфилтрат от Т-Ly в 
lamina propria. В контролния препарат след терапия от същия пациент 
(Фигура 37Б) се установява нормализиране дебелината на tunica 
epithelialis, с намаляване на акантотичните и хиперкератотични 
процеси, и редукция на субепителния възпалителен инфилтрат. 
Липсват данни за lichen planus. 
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4.3 Оценка на ефективността на НИЛТ при пациенти с ОЛП 

чрез сравняване преди и след терапия на нивата на 

експресия на молекулни маркери 

 
p53 

 
Фигура 38. Степени на редукция(-3,-2,-1) или повишаване (1,2,3) на експресията на р53 след НИЛТ 

 
След НИЛТ позитивните за р53 случаи са 12 (60%), на фона на 

общо 9 (45%) преди терапия. Ефектите на лазерното лъчение не са 
универсални - в шест от третираните пациенти повишава експресията 
на маркера, но я понижава в други пет. Интензивността на реакцията 
се запазва относително сходна – силна (+++) 15%; средна (++) 20% и 
слаба (+) 25%. Не се установява и ясна тенденция в повлияването 
според клиничната изява – увеличение на маркера се отчита в три 
ретикуларни и три атрофични форми, съотвено редукция в три 
ерозивни, една ретикуларна и една плакова форма. Общо за извадката 
е налице незначимо повишаване на експресията на р53 (р=0.69). 
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                                          Фиг 39А (-)                                                                    Фиг 39Б (+++) 

Фигура 39. Ядрена експресия на р53 в базалните кератиноцити на пациент с ОЛП преди (39А-липсваща 
експресия ) и след (39Б-силна експресия) НИЛТ, ув. Х40 

 
p63 

 

 

Фигура 40. Степени на редукция(-3,-2,-1) или повишаване (1,2,3) на експресията на р63 след НИЛТ  

 
Лазерното лъчение коригира установено понижената 

експресия на р63. Процентът на позитивност се покачва от 65% преди- 
до 85% след терапия. Отчита се и увеличение в интензивността на 
реакцията. Макар и отчетливо по-силна, експресията на р63 след 
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НИЛТ не се различава значимо от тази преди терапия (р=0.42) и не 
достига нивата в контролната група. 

 

 
                         Фиг 41А (-)                                                                                 Фиг 41Б (+++) 
Фигура 41. Ядрена експресия на р63 в кератиноцити от пациент с ОЛП преди (41А-оцветяване в по-малко от 

5% от клетките, ув. Х 400) и след (41Б-силна експресия, ув. Х200) НИЛТ. 

 

 
Bcl-2 

 
Фигура 42. Степени на повишаване (1,2,3) на експресията на bcl-2 след НИЛТ 
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Най-категоричен е ефектът от терапията по отношение 
експресията на антиапоптотичния bcl-2, тъй като лазерното лъчение 
повишава значимо нивата на маркера в сравнение с изходната им 
стойност (р<0.02). Както показва вертикалата на фигура 42, 
направлението в променената експресия на протеина е константно 
нагоре – повишение е налице при единайсет пациента, не се 
установяват случаи на редукция. Засилва се и интензивността на 
реакцията - 25%(+++); 30%(++),10%(+), като процентът оцветени 
клетки е съпоставим с този, показан в нормална орална лигавица. По 
отношение на клиничната изява, увеличение в експресията на bcl-2 се 
отчита в седем от случаите, първично регистрирани с ерозивно-
атрофични- и в четири от тези с кератотични форми. 

 

 

 
                          Фиг 43А (-)                                                                                 Фиг 43Б (++) 
Фигура 43. Цитоплазматична експресия на bcl-2 в епитела на пациент с ОЛП преди (43А-експресия в <5% от 

клетките, ув. Х400) и след (43Б- експресия в ≤50% от клетките, ув.Х200) НИЛТ. 
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Ki-67 

 
Фигура 44. Степени на редукция(-3,-2,-1) или повишаване (1,2,3) на експресията на Ki-67 след НИЛТ 

Лазерното лъчение повишава нивата на Ki-67 при девет 
пациента, а ги намалява при други седем. Процентът позитивни случаи 
се запазва – 90% (р=0.31). Наблюдава се обаче чувствително по-
интензивно оцветяване за маркера в третирания епител. Случаите, 
показващи средна до силна експресия нарастват от 65% преди- до 85% 
след терапия. Прави впечатление, че болшинството от случаите, при 
които се установява покачване на пролиферативния индекс са с 
ерозивно-атрофична форма (7/9). 

 

 
                             Фиг 45А (+)                                                                         Фиг. 45Б (-) 
Фигура 45. Ядрена експресия на Ki-67 в базалните кератиноцити на пациент с ОЛП преди (Фиг. 45А-слаба 

експресия) и след (Фиг 46Б- силна експресия) НИЛТ; ув. Х200 
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СОХ-2 

 
Фигура 46. Степени на редукция(-3,-2,-1) или повишаване (1,2,3) на експресията на COX-2 след НИЛТ 

Получените данни за COX-2 са противоречиви. Честотата на 
експресия намалява с пет процента. От друга страна интензивността на 
имунната реакция слабо се покачва: 25% (+++); 30% (++); 15%(+). При 
ерозивно-атрофичните форми по-често се наблюдава повишаване на 
маркера, докато при кератотичните – редукция. Не се установява 
статистически значима разлика в експресията на СОХ-2 нито според 
клиничната изява, нито от преди към след НИЛТ (р=0.61). 

 

 
                       Фиг 47А (+++)                                                                               Фиг 47Б (-) 

Фигура 47. Цитоплазматична експресия на COX-2 в кератиноцити при пациент с ОЛП преди (47А-силна 
експресия) и след (47Б негативна експресия) НИЛТ 
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V. Заключение 

Заключения по задача 1: 

Ø ОЛП е сред най-честите лигавични заболявания в устната 

кухина с преобладаващ контингент на засягане жени в средна 

и напреднала възраст. 

Ø Дебютът на заболяването при мъжете е в по-ранна възраст (41-

50г). 

Ø Многообразието на клинични форми и липсата на 

патогномоничен хистологичен критерий определят висок 

процент на клинико-патологично несъответствие при 

поставяне на диагнозата. 

Ø Минимумът от диагностични методи за заболяването следва 

да включва клиничен преглед и патоморфологично 

изследване.  

 

Заключения по задача 2: 

Ø НИЛТ с диоден лазер (810nm) няма токсичен ефект и не 

повлиява виталността на лимфоцитни и фибробластни клетки 

in vitro, определяйки този вид терапия като безопасна за 

клинично приложение. 

Ø НИЛТ понижава нивата на анализираните проинфламаторни 

цитокини като потвърждава противовъзпалителния си ефект и 

способност да модулира имунния отговор. 

Ø Ефектите от лазерното лъчение са подчинени на феномена за 

“двуфазов дозов отговор”, при който ниските дози 

стимулират, а високите инхибират биологичните процеси. 
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Ø При една и съща сумарна енергийна стойност (J) по-висока 

пролиферация се установява в групите, третирани с по-ниска 

мощност.  

Ø При константна мощност (1W) е налице тенденция към 

понижаване на пролиферацията при увеличаване на времето, 

съответно общото количество енергия.  

 

Заключения по задача 3: 

Ø Не се установява патогномонична имунохистохимична 

находка в ОЛП лезиите. 

Ø Експресията на анализираните маркери (р53, р63, bcl-2, Ki-67 

и COX-2) не се асоциира с тежестта на клиничната изява и 

няма прогностичен характер. 

Ø Понижената експресия на р63 в епитела на пациенти с лихен 

планус изглежда е важен молекулен механизъм в патогенезата 

на заболяването. 

Ø Няма данни за р53-медиирана апоптоза. Експресията на 

маркера е израз на включени защитни механизми, целящи 

корекция на възникнали ДНК-дефекти чрез блокиране 

деленето на клетки с увреден генотип. 

Ø При осъществяване на молекулните механизми на 

заболяването р53 и р63 действат координирано, но не водят до 

клетъчна смърт. 

Ø Редукцията на р63 води до потискане на пролиферативния 

процес и експресията на Ki-67. 

Ø Ефектите от установено по-ниските нива на р63 могат да се 

изразят в активиране процеси на апоптоза, анойкис, арест на 
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клетъчния цикъл или клетъчното стареене; нарушение в 

експресията на диференцииращи маркери. 

Ø Недостигът на р63 следва да се прояви в нарушение в 

развитието, поддържането и интегритета на tunica epithelialis, 

потискане растежа и пролиферацията на кератиноцитите, 

ранно “съзряване” и ненавременно излющване на клетките от 

епителната повърхност  

Ø Така полученото съчетание от молекулни маркери (понижени 

р63, Ki-67 и bcl) предполага изтъняване на епитела, ерозии 

и/или улцерации.  

Ø  Няма данни за повишен малигнен потенциал на изследваните 

лезии. 

Заключения по задача 4: 

Ø НИЛТ редуцира значимо степента на болка и дискомфорт при 

пациенти с ОЛП. 

Ø НИЛТ е по-ефективна в повлияване на ерозивните форми на 

ОЛП в сравнение с кератотичните такива. 

Ø Най-висок е процентът на пациентите, претърпели умерено 

подобрение след НИЛТ. 

Ø След терапия се отчита подобрение в морфологичната 

картина, изразяващо се в редукция на възпалителния 

инфилтрат и/или коригиране на патологичните изменения в 

tunica epithelialis. 

Ø Най-демонстративен е ефектът на лазерното лъчение върху 

експресията на антиапоптотичния bcl-2, чиито нива се 

увеличават статистически значимо. 
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Ø Потиснатата експресия на р63 и Ki-67 се възстановява 

частично след терапия. 

Ø Възможно е СОХ-2 да не е чисто патологична изоформа и да 

оказва позитивен ефект върху възстановяването на тъканите. 

Ø Молекулните ефекти на лазерното лъчение се изразяват в 

контролирано стимулиране на клетъчното оцеляване и 

пролиферация. 

Дисертационният труд разглежда оралната изява на лихен планус в 

търсене на отговор на част от нерешените въпроси. Поставените от 

изследователския колектив задачи целят внасяне на повече яснота 

относно патогенезата на ОЛП и възможността последната да бъде 

повлияна при прилагане на нискоинтензивна терапия с диоден лазер 

(810nm). Ефективността на НИЛТ се проследява на клинично, 

хистологично и молекулно ниво. 

На въпроса апоптоза или ускорена клетъчна пролиферация 

определят клиничната картина на ОЛП, получените от нас резултати 

не потвърждават значимостта на нито един от тези процеси. При 

запазен пролиферативен капацитет и липса на диспластични признаци 

приемаме, че установено повишените нива на р53 не са показател за 

апоптоза, нито ранен белег на малигнизация, а са израз на включени 

защитни механизми, целящи корекция на възникнали ДНК-дефекти 

чрез арест на клетъчния цикъл. По отношение на тезата за наличие на 

ускорена клетъчна пролиферация, нивата на Ki-67 в анализирания 

ОЛП контингент са дори по-ниски от тези в НОЛ.  

Според събраните в изследването данни значима роля в 

патогенезата на заболяването изпълнява р63. Ефектите от установено 

по-ниските нива на този епидермален маркер могат да се изразят в 
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активиране процеси на апоптоза, анойкис, арест на клетъчния цикъл 

или клетъчното стареене; нарушение в експресията на 

диференцииращи маркери. Допълнително, недостигът на р63 води до 

вторично потискане на пролиферацията. Всичко това следва да се 

прояви в нарушение в развитието, поддържането и интегритета на 

tunica epithelialis, изтъняване на епитела, ерозии и/или улцерации, 

определяйки редукцията на р63 като водещ механизъм, обуславящ 

тъканните нарушения при ОЛП. 

Резултатите категорично потвърждават аналгетичния ефект на 

лазерното лъчение и възможността за прилагането на тази модалност 

като симптоматична терапия. Допълнително се доказа потенциала на 

НИЛТ да въздейства и върху част от патогенетичните процеси на 

заболяването – редуцира възпалението, задебелява tunica epithelialis в 

случаите с първично атрофични форми и ускорява заздравяването на 

ерозивно-улцеративните лезии. Доближаването на експресия на 

молекулните маркери след терапия до тази в здрава лигавица 

предполага способността на НИЛТ да повлиява и специфични за 

заболяването механизми. Нивата на считания от нас за основен 

виновник за наблюдаваните изменения р63 частично се повишават, а 

изхождащите от липсата на маркера клетъчен арест или смърт и 

смутено възпроизводство се компенсират чрез увеличаване нивата на 

антиапоптотичния bcl-2 и пролиферативния Ki-67. От друга страна 

пълно заличаване на клиничната картина на заболяването бе 

постигнато в един единствен случай, а ерозивно-атрофичните форми 

се повлияват значимо по-добре от кератотичните такива. Следователно 

може да бъде заключено, че НИЛТ често не води до оздравяване, но 

отключва компенсаторни механизми, целящи предотвратяване на по-

нататъшно задълбочаване на патологичния процес. 
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В заключение, НИЛТ може да бъде прилагана като самостоятелна 

или придружаваща терапия, очакваните резултати от която следва да 

бъдат понижаване на субективните оплаквания и повишаване 

качествето на живот на пациентите с ОЛП, оздравяване на ерозивно-

улцеративните участъци и/или трансформацията им до по-слабо 

рискови изяви на болестта. При кератотичните форми лазерната 

биомодулация следва да бъде допълнена от аблативни техники за 

редуциране дебелината на променените зони.  

ИХХ профил на пациентите и отсъствието на диспластични  

изменения в хистологичните срези ни дава основание да заключим, че 

ОЛП лезиите на изследвания контингент нямат малигнен потенциал. 
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VI. Изводи 

1. НИЛТ с диоден лазер (810nm) няма токсичен ефект и не повлиява 

виталността на лимфоцитни и фибробластни клетки in vitro, 

определяйки този вид терапия като безопасна за клинично 

приложение. 

2. НИЛТ понижава нивата на анализираните проинфламаторни 
цитокини като потвърждава противовъзпалителния си ефект и 
способност да модулира имунния отговор. 
3. Понижената експресия на р63 в епитела на пациенти с лихен планус 
е важен контролен механизъм в патогенезата на заболяването. 
4. Ефектите от установено по-ниските нива на р63 могат да се изразят 

в активиране процеси на апоптоза, анойкис, арест на клетъчния цикъл 

или клетъчното стареене, нарушение в експресията на 

диференцииращи маркери, вторично потискане на пролиферацията. 

5. Не се потвърждава значимостта на процеса апоптоза като определящ 
за наблюдаваните тъканни нарушения  
6. Полученото съчетание от молекулни маркери (понижени р63, Ki-67 

и bcl) предполага изтъняване на епитела, ерозии и/или улцерации. 

7. НИЛТ е ефективна в повлияване субективните оплаквания на 

пациенти с ОЛП. 

8. Ерозивните форми на ОЛП демонстрират по-висок процент на 

успеваемост след НИЛТ, в сравнение с кератотичните такива. 

9. Наблюдаваното клинично подобрение се потвърждава на 
хистологично ниво. 
10. Молекулните ефекти на лазерното лъчение се изразяват в 
контролирано стимулиране на клетъчното оцеляване и пролиферация. 
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VII. Приноси                                                                                                                 

Приноси с потвърдителен характер: 

1. Изследването потвърждава данните на други автори относно 

честотата и разпределението на ОЛП по пол и възраст. 

2. Изследването потвърждава клиничната безопасност на НИЛТ, 

както и нейния противовъзпалителен и аналгетичен ефект. 

Оригинални приноси: 

1. За първи път у нас е проведено комплексно проучване върху 

молекулните нарушения при ОЛП. 

2. Резултатите поставят под съмнение водещата роля на процеса 

апоптоза за наблюдаваните тъканни изменения при ОЛП. 

3. Изследването демонстрира, че понижената експресия на р63 в 

епитела на пациенти с ОЛП е важен контролен механизъм в 

патогенезата на заболяването. 

4. Предложен е оригинален клиничен протокол за работа с 

диоден лазер (CW, 0,5W, 60s, 30J (2,4J/cm2), подходящ за 

пациенти с ОЛП. 

5. За първи път у нас е направена комплексна (клинична, 

хистологична и молекулна) оценка на ефективността на 

немедикаментозна терапия с лазер (НИЛТ) при лечението на 

ОЛП. 

6. Установена е по-високата ефективност на НИЛТ в повлияване 

на ерозивните форми на ОЛП.  

7. Предложен е модифициран индекс за отчитане ефикасността 

на дадена терапия върху клиничното състояние на пациентите 

с ОЛП. 
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