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Дисертационният труд е написан на …...... страници. Той е онагледен с 

55 фигури и 13 таблици. Цитирани са 345  …….. [BV1]литературни източника, 

от които 5 на кирилица и 340 на латиница..  

Дисертационният труд е одобрен и насрочен за защита от разширен 

катедрен съвет на катедра Лицево-челюстна хирургия на„Орална 

Хирургия[BV2]“, Факултет по Дентална Медицина на МУ – Пловдив, състоял 

се на ………. [BV3]година. 

Докторантът е отчислен с право на защита със Заповед № Р-……………. 
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Материалите по защитата са на разположение в катедра Лицево-

челюстна хирургия на „Орална Хирургия“[BV5], Факултет по Дентална 

Медицина на МУ – Пловдив и са публикувани на интернет страницата на МУ 
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2 Използвани съкращения 

 

ЕС Европейски Съюз 

ЛТ лъчетерапия 

ОК орален карцином 

ОФК орофарингеален карцином 

ПКК плоскоклетъчен карцином 

ПККУК плоскоклетъчен карцином на устната кухина 

РУК рак на устната кухина  

УК устна кухина 

ХТ химиотерапия 

HPV човешки папиломен вирус (Human Papillomavirus) 

КГШ 

ECM 

карцином на глава и шия 

екстрацелуларната матрица 
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3 Въведение  

Ракът на устна кухина е сравнително често злокачествено заболяване 

както в развиващите се страни, така и в развития свят. Плоскоклетъчният 

карцином е най-честата хистологична диагноза, а основните етиологични 

фактори са тютюнопушене и употреба на алкохол. Макар че диагностиката е 

сравнително лесна, голяма част от пациентите са в напреднал стадий към 

момента на поставянето й. Стандартните методи на лечение включват 

хирургия, лъчетерапия и химиотерапия. Успешното лечение на болни с РУК 

се базира на мултидисциплинарно лечениеен подход, койето се стреми да 

постигне максимален онкологичен контрол и минимално въздействие върху 

формата и функцията на пациента. Въпреки подобряване на хирургичните 

техники в комбинация с рутинното използване и усъвършенстване на лъче- и 

химиотерапията, се запазва неблагоприятната 5-годишна преживяемост – 

около 50 %, най-вече в източноевропейските страни, сред които и България.  

Ето защо огромни усилия са насочени към изясняване на генетичната и 

молекулярно-биологична основа на плоскоклетъчните карциноми на устна 

кухина. По-доброто разбиране на канцерогенезата и по-конкретно на 

инициацията и прогресията, благоприятства развитието на нова лекарства и 

стратегии в диагностицирането и лечението на ОК.  

Туморните маркери са вещества, които се установяват в тъкани, кръв 

или други телесни течности и са белег за наличие на онкологичен процес. Те 

са продукт на туморните клетки или се синтезират в отговор на туморния или 

други процеси. Съществуват различни видове туморни маркери в зависимост 
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от различните видове тумори, които ги произвеждат. Клиничното им 

приложение се състои в подпомагането на поставянето на диагноза, прогноза, 

предвиждане на ефекта от лечението, мониторинг на ефекта от лечението, 

оценка на риск и наличие на рецидив. 

МикроРНКите са клас некодиращи РНК, които са доказали 

есенциалната си роля при карциномите чрез регулация на генната експресия. 

Дерегулацията на миРНК води до промени в туморните тъкани и контролира 

основни онкогенни клетъчни процеси като пролиферация, преживяемост, 

апоптоза, метастазиране и химиорезистентност. Промяната в експресията се 

асоциира със специфични клинични промени като прогресия на тумора, 

рецидив, лимфни метастази и постоперативна преживяемост. 

Всичко това превръща миРНК в перспективни диагностични и 

прогностични молекули, а също така и терапевтични агенти и оправдава 

усилията за проучване на действието им като биомаркери при орален 

карцином.  
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4 Цел и задачи 

Множество научни публикации – експериментални и клинични 

проучвания – са насочени към изясняване на механизма на канцерогенезата 

при оралния карцином. Натрупан е огромен обем информация относно 

тумор-супресори и онкогени при оралния карцином, но въпреки това в 

практиката все още няма утвърдено използването на маркерни гени и 

изграждането на персонализиран подход. Последните години сериозни 

усилия са насочени към изясняването на ролята на малки некодиращи РНКи 

– миРНКи, които играят ключова роля в регулацията на оралната 

канцерогенеза. 

Ето защо се постави следната ЦЕЛ на настоящия дисертационен труд: 

Да се идентифицират маркерни миРНКи с променена регулация и 

потенциална диагностична и прогностична стойност при орален карцином.  

За постигането на така зададената цел се формулираха следните 

задачи: 

4.1 Първа задача 

Да се осъществи ретроспективно проучване върху пациенти с орален карцином за 

10-годишен период. 

4.2 Втора задача 

Да се извърши биоинформатичен анализ на прицелни секвенции на 

силно регулирани при орален карцином гени с цел идентифициране на 

перспективни миРНКи, които могат да участват в регулацията им. 
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4.3 Трета задача 

Да се изследват сравнително нивата на експресия на идентифицираните 

перспективни миРНКи в здрава и туморна тъкан при пациенти, 

диагностицирани с орален карцином. 

4.4 Четвърта задача 

Да се изследват нивата на експресия на идентифицираните 

перспективни миРНКи в кръв и слюнка на пациенти, диагностицирани с 

орален карцином. 

4.5 Пета задача 

Да се изследва наличието на високорискови HPV щамове в туморна 

тъкан от орален карцином с цел да се установи диференциална експресия на 

идентифицираните маркерки миРНКи при HPV-асоциирани и HPV-

неасоциирани орални карциноми. 
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5 Материали и методи 

5.1 Ретроспективно проучване върху пациенти с орален карцином 

Ретроспективното проучване представлява епидемиологично 

изследване със следните характеристики: 

- обект на наблюдение – пациенти с орален карцином; 

- място на наблюдение – Клиниката по лицево-челюстна хирургия, 

УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив; 

- време на наблюдение – периодът от 2004 до 2013 година включително; 

- единица на наблюдение: отделният пациент и тумор - орален карцином 

диагностициран и/или лекуван в Клиниката по лицево-челюстна 

хирургия, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив. 

За 10-годишния период през Клиниката по ЛЧХ са преминали 16410 

пациенти. От тях са идентифицирани и включени в проучването 383 

пациенти с хистологично доказан плоскоклетъчен карцином на устната 

кухина. Отчитани са следните основни факториални признаци: пол, възраст, 

локализация, стадий, степен на хистологична диференциация, както и 

рискови фактори – тютюнопушене и употреба на алкохол, също семеен 

статус, образование, симптоми.  

Информация относно виталния статус (жив или мъртъв) на 273 

пациенти е получена от регионалния Комплексен Онкологичен Център, 

Пловдив, и използвана за оценка на преживяемостта. 

Данните са въвеждани в специално изработена за целта статистическа 

карта (Приложение 2. Статистическа карта ретроспективно проучване). 
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5.2 Биоинформатичен анализ с цел идентифициране на перспективни 

миРНКи 

 

На базата на литературни източници са подбрани силно регулирани, 

протеин-кодиращи гени при орален карцином, но при които същевременно е 

по-оскъдна информацията за механизмите им на регулация, особено от 

онкогенни или тумор-супресорни миРНКи. 

За идентифициране на перспективни миРНКи, които биха участвали в 

регулацията на така набелязаните гени, се осъществи биоинформатичен 

анализ чрез уеб инструменти и бази данни за установяване на миРНК-

свързващи секвенции в 3′-UTR на подбраните гени. Използва се 

инструментът microrna.org (Фигура 1). За потвърждение на резултатите, т.е. 

идентифицираните чрез този инструмент миРНКи, се осъществи подобен, 

допълнителен анализ чрез инструментът targetscan.org. 

 

Фигура 1. Начална страница на www.microrna.org.  
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Базата данни миРНКи оригинално е събрана въз основа на публикувани 

резултати от секвениране на малки РНК библиотеки, екстрахирани от 

основни органи и клетъчни видове на хора, мишки и плъхове. 3′-UTR 

секвенциите на целия геном на хора, мишки и плъхове са взети от геномния 

браузер на Университета в Калифорния, Санта Круз. 

Предвижданията се базират на използването на т.нар. miRanda 

алгоритъм, който изчислява оптималната комплементарност на секвенциите 

между набор от зрели миРНКи и подаден иРНК (ген) чрез диференциранo и 

динамично програмиране. 

TargetScan търси биологични прицелни гени на миРНКи като открива 

наличието на техни 8мерни, 7мерни и 6мерни секвенции, които съвпадат със 

свързващия регион на всяка миРНКа (Фигура 2).  

 

 

Фигура 2. Начална страница на www.targetscan.org. 

 

http://www.targetscan.org/
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5.3 Сравнително изследване на нивата на експресия на 

идентифицираните перспективни миРНКи в здрава и туморна 

тъкан при пациенти, диагностицирани с орален карцином  

 

През периода януари 2015 – декември 2016 година е проведено 

проспективно проучване върху пациенти, диагностицирани с орален 

карцином в Клиниката по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ “Св. Георги”, 

Пловдив, и събран биологичен материал – тъкан от тумор и от нормална 

лигавица от тях. Характеристиките на проучването са както следва: 

- обект на наблюдение – пациенти с орален карцином; 

- място на наблюдение – Клиниката по лицево-челюстна хирургия, 

УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив; 

- време на наблюдение – периодът от януари 2015 до декември 2016 

година включително; 

- единица на наблюдение: отделният пациент с орален карцином 

диагностициран и/или лекуван в Клиниката по лицево-челюстна 

хирургия, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив или самият тумор. 

Включвани са всички пациенти, биопсирани и/или лекувани в 

клиниката за упоменатия период - 49 случая. Изключени са пациенти поради 

несъгласие, неправилна техника на вземане на материала и в резултат 

недостатъчно изолирана тотална РНКа, и впоследствие промени в протокола. 

Общият брой на пациенти, включени в проучването, на които е проведен 

транскрипционен анализ на тумор и нормална тъкан, е 32. 
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Накратко, набирането на пациенти и биологичен материал е 

осъществено по следната методика, описана в (Приложение 4, Фиш 

информирано съгласие). 

Интраоперативно, по време на биопсията или радикалната оперативна 

интервенция, се вземат проби от неоплазмата и контролна проба от видимо 

нормална лигавица минимум на 1.5 см от границите на тумора. Получените 

образци ex-tempore се поставят в консервиращ разтвор (PAXgene Tissue 

Containers, Qiagen, Germany) или в течен азот  за  транспортирането им до 

молекулярно-биологичната лаборатория по строго определен за целта 

протокол. 

Транскрипционният анализ е осъществен в молекулярно-биологичната 

лаборатория към Катедрата по медицинска биология, Медицински 

университет – Пловдив, по следния алгоритъм: 

I. Изолиране на тотална РНК, съдържаща миРНК (Фигура 3). 
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Фигура 3.Схема на изолиране на тотална РНК от тъкани с PAXgene Tissue 

miRNA Kit, Qiagen, Germany. 

II. кДНК синтеза и проверка качеството на синтезираната кДНК. 

III.Количествен RT-PCR (miScript SYBR® Green PCR Kit, Qiagen, 

Germany) и анализ на данните. Сравнение на пътите промяна в броя на 

транскриптите при миРНК между туморна и нормална тъкан. 
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 Останалият резекционен материал се поставя в неутрален 

формалин и се изпраща за патохистологичен анализ.  

Диагностицираните болни биват обсъдени, както след поставяне на 

диагнозата, така и след евентуално хирургично лечение, на онкологичен 

комитет. Комитетът потвърждава / ревизира представеното TNM стадиране и 

определя последващото терапевтично поведение по вид и последователност, 

съгласно действащия онкологичен медицински стандарт, а именно: 

хирургично лечение, химиотерапия, лъчелечение, комбинация или 

палиативни грижи. 

Пациентите са проследени чрез редовни контролни прегледи до края на 

периода на проекта или до настъпване на смърт. 

[BV6] 

 

 

5.4 Изследване на нивата на експресия на идентифицираните 

перспективни миРНКи в кръв и слюнка на  пациенти, 

диагностицирани с орален карцином 

 

За да се проучи допълнително диагностичната стойност на 

идентифицираните чрез първоначалния биоинформатичен анализ 

перспективни миРНКи, беше осъществен транскрипционен анализ на 

материал от кръв и слюнка на включените пациенти с орален карцином, 

както и здрави лица. 
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Пациентите са набрани проспективно, както е описано в Материал и 

методи на задача 3. Броят на пациенти, включени в проекта и на които е взета 

кръв за транскрипционен анализ, е 32. 

Включени са също 14 здрави лица, подбрани  по пол, възраст и вредни 

навици, съответстващи на профила на пациентите с орален карцином, на 

които е взета кръв и слюнка за транскрипционен анализ. 

По отношение на резултатите от изследванията върху кръв се 

изчислява fold change - разлики в експресията на съответните миРНКи в кръв 

от пациент и средна стойност за контролите. 

Кръв се взема предоперативно в в специално произведена за целта 

епруветка (PAXgene Blood RNA tubes, Qiagen, Germany). Събирането на кръв 

се извършва като се следва протокол, а обработката след получаването на 

тотална РНК продължава както описаната в Задача 3.[BV7] 

Слюнката се събира между 8 и 11 часа, като пациентите са се 

въздържали от хранене, пиене на течности различни от вода, пушене, орална 

хигиена на същия ден. Процесът започва с изплакване на устата, а след това 

пациентът изплюва около 5 мл. слюнка, която се транспортира върху лед до 

лабораторията за изолиране на тотална РНК. Събирането и оОбработката на 

слюнка се извършва по специален протокол за получаване на тотална РНК и 

след това се следва стъпка II и III от протокола описан в Задача 3.[BV8] 

 

5.5 Изследване на наличието на високорискови HPV щамове в туморна 

тъкан при пациенти, диагностицирани с орален карцином 
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От проспективно набраните пациенти за задача 3 беше изолирана ДНК 

по вече описаната методология. 

На базата на изолираната ДНК допълнително туморните тъкани от 

орален карцином бяха изследвани с цел установяване на присъствието на 

високорискови HPV щамове (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 

59, 66, 68, 69, 73 и 82). Това се осъществи чрез използването на специален 

кит (Фигура 4), който се базира на принципа на обратната хибридизация и 

позволява откриването и идентифицирането на 19 високорискови HPV щама 

в ДНК проби от биопсии (High PapillomaStrip, Operon, Spain). 
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Фигура 4. Кит за установяване на присъствието на високорискови HPV 

щамове (High PapillomaStrip, Operon, Spain). 

 

5.6 Статистически методи 

Статистическите анализи се осъществиха с помощта на IBM SPSS 21.0 

(Statistical Package for Social Science) (Chicago, Illinois). Изчислиха се 

средната стойност (Mean) и стандартната грешка (SEM) на количествени 

показатели, както и честотно разпределение на качествените показатели. За 

определяне на вида на разпределение се проведе непараметричен тест на 

Shapiro – Wilk, поради брой на пациентите в проспективното проучване под 

50. При нормално разпределение стойностите се съпоставиха чрез 

Independent Samples T-test, а за сравнение на нива на експресия между 

нормална и туморна тъкан при едни и същи пациент – paired samples t-test. 

При негаусово разпределение показателите се сравниха чрез непараметричен 

Two independent samples test (Mann-Whitney U или Kruskal – Wallis H), а за 

сравнение на нормална с туморна тъкан – paired sign test. При всички анализи 

разликите при p < 0.05 се определят като статистически значими. 

Допълнително, в зависимост от първичната информация и въпреки краткият 

период на проследяване, бе осъществен Kaplan-Meier анализ на 

преживяемостта, като статистически значима разлика между сравнявани 

групи се търсеше чрез log-rank тест. 
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6 Резултати и обсъждане 

6.1 Първа задача: Ретроспективно проучване върху пациенти с орален 

карцином 

Демографски характеристики 

Пол 

Орален карцином беше хистологично диагностициран при 311 мъже 

(81.2 %) и 72 жени (18.8 %). 

Данните от настоящото проучване съвпадат с разпределението по пол в 

световен мащаб. Преобладаващата част от случаите с ОК са при мъже, което 

се обяснява с излагането на повече вредни фактори при тях. 

Възраст 

Средната възраст на 383-те пациенти включени в ретроспективното 

проучване е x̅ = 62.31 ±12.05 години, като мнозинството (75 %) са на възраст 

между 50 и 80 години. Най-младият пациент е на 13, а най-възрастният – на 

93 години. 
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Фигура 20. Разпределение по възраст. 

Над две трети от пациентите са семейни – 73.4 %. 

Половината от пациентите имат завършено средно образование (50.5 

%), без средно образование са 44.5 %, а с висше – едва 5.0 %. Резултатите 

показват връзката между социалния статус и образованието с повишен риск 

за развитие на ОК. Връзката между тези фактори е вероятно по-голямото 

излагане на алкохол и тютюноушене както и нездравословна диета. 

Информация относно навика тютюнопушене липсва за 151 пациенти. 

Сред останалите 232 преобладават пациентите, които пушат – 71.1 %. 

Непушачи са 28.9 %, като от тях около половината (54.3 %) са бивши 

пушачи. 

Данни за редовен прием на алкохол липсват при 177 пациента. Сред 

останалите 206 пациента 64.1 % приемат редовно алкохол, а 35.9 % не 

консумират. 
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От получените данни може да се заключи, че тютюнопушенето и 

консумацията на алкохол и особено тяхното синергично действие, остават 

основни етиологични фактори в генезата на ОК в България и в световен 

мащаб. 

При 288 пациенти има информация относно времето от поява на 

първите симптоми до окончателно поставяне на диагнозата (общо забавяне). 

Средният период е 7.3 месеца. При 52 пациенти информацията в 

документацията позволява да се определи времето от появата на първите 

симптоми до търсене на помощ от дентален лекар или специалист (забавяне 

от пациент), и съответно времето от първа консултация с лекар до поставяне 

на окончателна диагноза (забавяне от лекар).  

Статистическият анализ показва значително по-ранното 

диагностициране при пациенти със средно и висше образование. Резултатът 

насочва към ниската орална и здравна култура на пациентите в България, 

което трябва да е приоритетна грижа на държавната политика и 

образователната система. 

Туморни характеристики 

От обхванатите в проучването пациенти, 359 са с първичен орален 

карцином (93.7 %), и 24 – с рецидив на предшестващ тумор (6.3 %). 

Разпределението на пациентите в зависимост от локализацията на 

тумора в устната кухина е представено на Фигура 24. Резултатите показват, 

че устните са най-често засегнати – 107 пациенти (27.9 %), последвани от 

език (91 пациенти) и под на устна кухина (77 пациенти). Буза, ретромоларен 

триъгълник и твърдо небце са най-малко вероятни локализации за възникване 

на орален карцином (15, 9 и 9 пациенти съответно). 
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Фигура 24. Разпределение в зависимост от локализацията на тумора. 

Стадиране на пациентите по TNM системата показва, че към момента 

на диагностициране туморът е Т4 – 37.7 %. Регионалните лимфни възли най-

често  са клинично незасегнати – 49.2 % от пациентите са N0. Едва 2.9 % от 

случаите вече имат далечни метастази при диагностицирането на оралния 

карцином (М1). 

Случаите в IV-ти клиничен стадий са най-многобройната група 

пациенти – 161 случая (42.5 %), от които 139 в стадий IVA, 9 в стадий IVB и 

13 в стадий IVC. 

Според степента на диференциация най-много са пациентите с умерено 

диференцирани (52,6%), последвани от високо диференцирани (38,2%) и 
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ниско диференцирани (9,2%) ПККУК. 

Лечение 

При 59.9 % ± ...? от пациентите е приложено оперативно лечение, при 

52.2 % ± ... – лъчетерапия, а при само 6.0 % ± ... е използвана химиотерапия. 

Преживяемост 

Информация относно виталния статус (жив или мъртъв) на 273 

пациенти е получена от регионалния Комплексен Онкологичен Център, 

Пловдив, и използвана за оценка на преживяемостта. 

Фигура 29 представя общата 5-годишната преживяемост, която е 36 % 

(SEM, 3 %) със средно време на преживяване от 25 месеца и доверителен 

интервал от 95 % CI (16-33 месеца). 

Болестно специфична 5-годишна преживяемост е 45 % (SEM, 3 %) със 

средно време на преживяване от 34 месеца и доверителен интервал от 95 % 

CI (12-55 месеца). 

Общата преживяемост за мъже е 37 %, а за жени 30 %. 
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Фигура 29. Обща 5-годишната преживяемост. 

Таблица 6 представя общата 5-годишна преживяемост според 

локализацията с най-високи стойности за горна устна (66 %) и най-ниска за 

ретромоларен триъгълник (0 %). Log-rank (Mantel-Cox) показва значителни 

разлики в кривите (χ² = 60.13, p < 0.05). Локализацията се счита като основен 

белег, който определя прогнозата, тъй като ОК от различни анатомични 

области се държат по различен начин. Повечето карциноми на пода на УК и 

меко небце се класифицират като Т4. Литературните данни показват, че 

точно тези локализации са свързани с най-лоша прогноза, поради късната 

диагноза, но също трудния достъп и честото въвличане на регионални шийни 

лимфни възли, което съвпада с нашите наблюдения. 



 

26 

 

Общата 5-годишна преживяемост според стадия е следната – I стадий 

(67 %), II стадий (51 %), III стадий (33 %), IV стадий (15 %). Log-rank (Mantel-

Cox) показва значителни разлики в кривите (χ² = 65.155, p < 0.05).  

Добре диференцираните (42 %) и умерено диференцираните (36%) 

карциноми показват по-добра преживяемост според нашите резултати в 

сравнение с ниско диференцираните (0 %) и недиференцираните (0 %) ОК. 

Log-rank (Mantel-Cox) показва значителна разлики в кривите (χ² = 29.920, p < 

0.05). 

Общата 5-годишна преживяемост в индустриалните страни е около 

62%, а в развиващите се едва достига 30%. Представените резултати (36%) се 

доближават до тези на развиващите се страни. Смъртността, която се 

асоциира с ОК в нашето изследване, е сравнително висока поради рутинните 

трудности в ранната диагностика. В допълнение може да се отбележи 

запазващите се тенденции при преживяемостта на по-напредналите клинични 

стадий, което насочва към ревизия и обновяване на лечебната стратегия при 

тези ОК. 

 

Демографски характеристики 

Пол 

Орален карцином беше хистологично диагностициран при 311 мъже 

(81.2 %) и 72 жени (18.8 %). 

Възраст 

Средната възраст на 383-те пациенти включени в ретроспективното 
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проучване е x̅ = 62.31 ±12.05 години, като мнозинството (75 %) са на възраст 

между 50 и 80 години (Фигура 5). Най-младият пациент е на 13, а най-

възрастният – на 93 години. 

 

Фигура 5. Разпределение по възраст. 

Над две трети от пациентите са семейни – 73.4 %. 

Половината от пациентите имат завършено средно образование (50.5 

%), без средно образование са 44.5 %, а с висше – едва 5.0 %. 

Информация относно навика тютюнопушене липсва за 151 пациенти. 

Сред останалите 232 преобладават пациентите, които пушат – 71.1 %. 

Непушачи са 28.9 %, като от тях около половината (54.3 %) са бивши 

пушачи. 

Данни за редовен прием на алкохол липсват при 177 пациента. Сред 

останалите 206 пациента 64.1 % приемат редовно алкохол, а 35.9 % не 
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консумират. 

При 288 пациенти има информация относно времето от поява на 

първите симптоми до окончателно поставяне на диагнозата (общо забавяне). 

Средният период е 7.3 месеца. При 52 пациенти информацията в 

документацията позволява да се определи времето от появата на първите 

симптоми до търсене на помощ от дентален лекар или специалист (забавяне 

от пациент), и съответно времето от първа консултация с лекар до поставяне 

на окончателна диагноза (забавяне от лекар). 

Туморни характеристики 

От обхванатите в проучването пациенти, 359 са с първичен орален 

карцином (93.7 %), и 24 – с рецидив на предшестващ тумор (6.3 %). 

Разпределението на пациентите в зависимост от локализацията на 

тумора в устната кухина е представено на Фигура 6. Резултатите показват, че 

устните са най-често засегнати – 107 пациенти (27.9 %), последвани от език 

(91 пациенти) и под на устна кухина (77 пациенти). Буза, ретромоларен 

триъгълник и твърдо небце са най-малко вероятни локализации за възникване 

на орален карцином (15, 9 и 9 пациенти съответно). 
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Фигура 6. Разпределение в зависимост от локализацията на тумора. 

Стадиране на пациентите по TNM системата показва, че към момента 

на диагностициране туморът е Т4 – 37.7 %. Регионалните лимфни възли най-

често  са клинично незасегнати – 49.2 % от пациентите са N0. Едва 2.9 % от 

случаите вече имат далечни метастази при диагностицирането на оралния 

карцином (М1). 

Случаите в IV-ти клиничен стадий са най-многобройната група 

пациенти – 161 случая (42.5 %), от които 139 в стадий IVA, 9 в стадий IVB и 

13 в стадий IVC. 

Според степента на диференциация най-много са пациентите с умерено 

диференцирани (52.,6%), последвани от високо диференцирани (38.,2%) и 

ниско диференцирани (9.,2%) ПККУК. 
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Лечение 

Демографски характеристики 

Пол 

Орален карцином беше хистологично диагностициран 

при 311 мъже (81.2 %) и 72 жени (18.8 %). 

Данните от настоящото проучване съвпадат с 

разпределението по пол в световен мащаб. Преобладаващата 

част от случаите с ОК са при мъже, което се обяснява с 

излагането на повече вредни фактори при тях. 

Възраст 

Средната възраст на 383-те пациенти включени в 

ретроспективното проучване е x ̅= 62.31 ±12.05 години, като 

мнозинството (75 %) са на възраст между 50 и 80 години. Най-

младият пациент е на 13, а най-възрастният – на 93 години. 

 Процен

т 
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Фигура 20. Разпределение по възраст. 

Над две трети от пациентите са семейни – 73.4 %. 

Половината от пациентите имат завършено средно 

образование (50.5 %), без средно образование са 44.5 %, а с 

висше – едва 5.0 %. Резултатите показват връзката между 

социалния статус и образованието с повишен риск за развитие 

на ОК. Връзката между тези фактори е вероятно по-голямото 

излагане на алкохол и тютюноушене както и нездравословна 

диета. 

Информация относно навика тютюнопушене липсва за 

151 пациенти. Сред останалите 232 преобладават пациентите, 

които пушат – 71.1 %. Непушачи са 28.9 %, като от тях около 

половината (54.3 %) са бивши пушачи. 

Данни за редовен прием на алкохол липсват при 177 
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пациента. Сред останалите 206 пациента 64.1 % приемат 

редовно алкохол, а 35.9 % не консумират. 

От получените данни може да се заключи, че 

тютюнопушенето и консумацията на алкохол и особено 

тяхното синергично действие, остават основни етиологични 

фактори в генезата на ОК в България и в световен мащаб. 

При 288 пациенти има информация относно времето от 

поява на първите симптоми до окончателно поставяне на 

диагнозата (общо забавяне). Средният период е 7.3 месеца. 

При 52 пациенти информацията в документацията позволява 

да се определи времето от появата на първите симптоми до 

търсене на помощ от дентален лекар или специалист (забавяне 

от пациент), и съответно времето от първа консултация с 

лекар до поставяне на окончателна диагноза (забавяне от 

лекар).  

Статистическият анализ показва значително по-ранното 

диагностициране при пациенти със средно и висше 

образование. Резултатът насочва към ниската орална и здравна 

култура на пациентите в България, което трябва да е 

приоритетна грижа на държавната политика и образователната 

система. 

Туморни характеристики 

От обхванатите в проучването пациенти, 359 са с 

първичен орален карцином (93.7 %), и 24 – с рецидив на 
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предшестващ тумор (6.3 %). 

Разпределението на пациентите в зависимост от 

локализацията на тумора в устната кухина е представено на 

Фигура 24. Резултатите показват, че устните са най-често 

засегнати – 107 пациенти (27.9 %), последвани от език (91 

пациенти) и под на устна кухина (77 пациенти). Буза, 

ретромоларен триъгълник и твърдо небце са най-малко 

вероятни локализации за възникване на орален карцином (15, 

9 и 9 пациенти съответно). 

 

 

Фигура 24. Разпределение в зависимост от 
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локализацията на тумора. 

Стадиране на пациентите по TNM системата показва, че 

към момента на диагностициране туморът е Т4 – 37.7 %. 

Регионалните лимфни възли най-често  са клинично 

незасегнати – 49.2 % от пациентите са N0. Едва 2.9 % от 

случаите вече имат далечни метастази при диагностицирането 

на оралния карцином (М1). 

Случаите в IV-ти клиничен стадий са най-

многобройната група пациенти – 161 случая (42.5 %), от които 

139 в стадий IVA, 9 в стадий IVB и 13 в стадий IVC. 

Според степента на диференциация най-много са 

пациентите с умерено диференцирани (52,6%), последвани от 

високо диференцирани (38,2%) и ниско диференцирани (9,2%) 

ПККУК. 

Лечение 

При 59.9 % ± ...? от пациентите е приложено оперативно 

лечение, при 52.2 % ± ... – лъчетерапия, а при само 6.0 % ± ... е 

използвана химиотерапия. 

Преживяемост 

Информация относно виталния статус (жив или мъртъв) 

на 273 пациенти е получена от регионалния Комплексен 

Онкологичен Център, Пловдив, и използвана за оценка на 

преживяемостта. 
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Фигура 29 представя общата 5-годишната 

преживяемост, която е 36 % (SEM, 3 %) със средно време на 

преживяване от 25 месеца и доверителен интервал от 95 % CI 

(16-33 месеца). 

Болестно специфична 5-годишна преживяемост е 45 % 

(SEM, 3 %) със средно време на преживяване от 34 месеца и 

доверителен интервал от 95 % CI (12-55 месеца). 

Общата преживяемост за мъже е 37 %, а за жени 30 %. 

Фигура 29. Обща 5-годишната преживяемост. 
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Таблица 6 представя общата 5-годишна преживяемост 

според локализацията с най-високи стойности за горна устна 

(66 %) и най-ниска за ретромоларен триъгълник (0 %). Log-

rank (Mantel-Cox) показва значителни разлики в кривите (χ² = 

60.13, p < 0.05). Локализацията се счита като основен белег, 

който определя прогнозата, тъй като ОК от различни 

анатомични области се държат по различен начин. Повечето 

карциноми на пода на УК и меко небце се класифицират като 

Т4. Литературните данни показват, че точно тези локализации 

са свързани с най-лоша прогноза, поради късната диагноза, но 

също трудния достъп и честото въвличане на регионални 

шийни лимфни възли, което съвпада с нашите наблюдения. 

Общата 5-годишна преживяемост според стадия е 

следната – I стадий (67 %), II стадий (51 %), III стадий (33 %), 

IV стадий (15 %). Log-rank (Mantel-Cox) показва значителни 

разлики в кривите (χ² = 65.155, p < 0.05).  

Добре диференцираните (42 %) и умерено 

диференцираните (36%) карциноми показват по-добра 

преживяемост според нашите резултати в сравнение с ниско 

диференцираните (0 %) и недиференцираните (0 %) ОК. Log-

rank (Mantel-Cox) показва значителна разлики в кривите (χ² = 

29.920, p < 0.05). 

Общата 5-годишна преживяемост в индустриалните 

страни е около 62%, а в развиващите се едва достига 30%. 

Представените резултати (36%) се доближават до тези на 
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развиващите се страни. Смъртността, която се асоциира с ОК в 

нашето изследване, е сравнително висока поради рутинните 

трудности в ранната диагностика. В допълнение може да се 

отбележи запазващите се тенденции при преживяемостта на 

по-напредналите клинични стадий, което насочва към ревизия 

и обновяване на лечебната стратегия при тези ОК. 

Демографски характеристики 

Пол 

Орален карцином беше хистологично диагностициран 

при 311 мъже (81.2 %) и 72 жени (18.8 %). 

Данните от настоящото проучване съвпадат с 

разпределението по пол в световен мащаб. Преобладаващата 

част от случаите с ОК са при мъже, което се обяснява с 

излагането на повече вредни фактори при тях. 

Възраст 

Средната възраст на 383-те пациенти включени в 

ретроспективното проучване е x ̅= 62.31 ±12.05 години, като 

мнозинството (75 %) са на възраст между 50 и 80 години. Най-

младият пациент е на 13, а най-възрастният – на 93 години. 



 

38 

 

 

Фигура 20. Разпределение по възраст. 

Над две трети от пациентите са семейни – 73.4 %. 

Половината от пациентите имат завършено средно 

образование (50.5 %), без средно образование са 44.5 %, а с 

висше – едва 5.0 %. Резултатите показват връзката между 

социалния статус и образованието с повишен риск за развитие 

на ОК. Връзката между тези фактори е вероятно по-голямото 

излагане на алкохол и тютюноушене както и нездравословна 

диета. 

Информация относно навика тютюнопушене липсва за 

151 пациенти. Сред останалите 232 преобладават пациентите, 

които пушат – 71.1 %. Непушачи са 28.9 %, като от тях около 

половината (54.3 %) са бивши пушачи. 

Данни за редовен прием на алкохол липсват при 177 



 

39 

 

пациента. Сред останалите 206 пациента 64.1 % приемат 

редовно алкохол, а 35.9 % не консумират. 

От получените данни може да се заключи, че 

тютюнопушенето и консумацията на алкохол и особено 

тяхното синергично действие, остават основни етиологични 

фактори в генезата на ОК в България и в световен мащаб. 

При 288 пациенти има информация относно времето от 

поява на първите симптоми до окончателно поставяне на 

диагнозата (общо забавяне). Средният период е 7.3 месеца. 

При 52 пациенти информацията в документацията позволява 

да се определи времето от появата на първите симптоми до 

търсене на помощ от дентален лекар или специалист (забавяне 

от пациент), и съответно времето от първа консултация с 

лекар до поставяне на окончателна диагноза (забавяне от 

лекар).  

Статистическият анализ показва значително по-ранното 

диагностициране при пациенти със средно и висше 

образование. Резултатът насочва към ниската орална и здравна 

култура на пациентите в България, което трябва да е 

приоритетна грижа на държавната политика и образователната 

система. 

Туморни характеристики 

От обхванатите в проучването пациенти, 359 са с 

първичен орален карцином (93.7 %), и 24 – с рецидив на 
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предшестващ тумор (6.3 %). 

Разпределението на пациентите в зависимост от 

локализацията на тумора в устната кухина е представено на 

Фигура 24. Резултатите показват, че устните са най-често 

засегнати – 107 пациенти (27.9 %), последвани от език (91 

пациенти) и под на устна кухина (77 пациенти). Буза, 

ретромоларен триъгълник и твърдо небце са най-малко 

вероятни локализации за възникване на орален карцином (15, 

9 и 9 пациенти съответно). 

 

 

Фигура 24. Разпределение в зависимост от 
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локализацията на тумора. 

Стадиране на пациентите по TNM системата показва, че 

към момента на диагностициране туморът е Т4 – 37.7 %. 

Регионалните лимфни възли най-често  са клинично 

незасегнати – 49.2 % от пациентите са N0. Едва 2.9 % от 

случаите вече имат далечни метастази при диагностицирането 

на оралния карцином (М1). 

Случаите в IV-ти клиничен стадий са най-

многобройната група пациенти – 161 случая (42.5 %), от които 

139 в стадий IVA, 9 в стадий IVB и 13 в стадий IVC. 

Според степента на диференциация най-много са 

пациентите с умерено диференцирани (52,6%), последвани от 

високо диференцирани (38,2%) и ниско диференцирани (9,2%) 

ПККУК. 

Лечение 

При 59.9 % ± ...? от пациентите е приложено оперативно 

лечение, при 52.2 % ± ... – лъчетерапия, а при само 6.0 % ± ... е 

използвана химиотерапия. 

Преживяемост 

Информация относно виталния статус (жив или мъртъв) 

на 273 пациенти е получена от регионалния Комплексен 

Онкологичен Център, Пловдив, и използвана за оценка на 

преживяемостта. 
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Фигура 29 представя общата 5-годишната 

преживяемост, която е 36 % (SEM, 3 %) със средно време на 

преживяване от 25 месеца и доверителен интервал от 95 % CI 

(16-33 месеца). 

Болестно специфична 5-годишна преживяемост е 45 % 

(SEM, 3 %) със средно време на преживяване от 34 месеца и 

доверителен интервал от 95 % CI (12-55 месеца). 

Общата преживяемост за мъже е 37 %, а за жени 30 %. 

Фигура 29. Обща 5-годишната преживяемост. 
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Таблица 6 представя общата 5-годишна преживяемост 

според локализацията с най-високи стойности за горна устна 

(66 %) и най-ниска за ретромоларен триъгълник (0 %). Log-

rank (Mantel-Cox) показва значителни разлики в кривите (χ² = 

60.13, p < 0.05). Локализацията се счита като основен белег, 

който определя прогнозата, тъй като ОК от различни 

анатомични области се държат по различен начин. Повечето 

карциноми на пода на УК и меко небце се класифицират като 

Т4. Литературните данни показват, че точно тези локализации 

са свързани с най-лоша прогноза, поради късната диагноза, но 

също трудния достъп и честото въвличане на регионални 

шийни лимфни възли, което съвпада с нашите наблюдения. 

Общата 5-годишна преживяемост според стадия е 

следната – I стадий (67 %), II стадий (51 %), III стадий (33 %), 

IV стадий (15 %). Log-rank (Mantel-Cox) показва значителни 

разлики в кривите (χ² = 65.155, p < 0.05).  

Добре диференцираните (42 %) и умерено 

диференцираните (36%) карциноми показват по-добра 

преживяемост според нашите резултати в сравнение с ниско 

диференцираните (0 %) и недиференцираните (0 %) ОК. Log-

rank (Mantel-Cox) показва значителна разлики в кривите (χ² = 

29.920, p < 0.05). 

Общата 5-годишна преживяемост в индустриалните 

страни е около 62%, а в развиващите се едва достига 30%. 

Представените резултати (36%) се доближават до тези на 
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развиващите се страни. Смъртността, която се асоциира с ОК в 

нашето изследване, е сравнително висока поради рутинните 

трудности в ранната диагностика. В допълнение може да се 

отбележи запазващите се тенденции при преживяемостта на 

по-напредналите клинични стадий, което насочва към ревизия 

и обновяване на лечебната стратегия при тези ОК. 

Вид лечение 

Оперативно лечение 

д

а 

59.9 % 

н

е 

41.1 % 

Лъчетерапия 

д

а 

52.2 % 

н

е 

47.8 % 

Химиотерапия 

д

а 

6.0 % 

н

е 

94.0 % 

Таблица 1. Информация за проведено лечение. 

[BV9]Преживяемост 

Информация относно виталния статус (жив или мъртъв) на 273 

пациенти е получена от регионалния Комплексен Онкологичен Център, 

Пловдив, и използвана за оценка на преживяемостта. 
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Фигура 7 представя общата 5-годишната преживяемост, която е 36 % 

(SEM, 3 %) със средно време на преживяване от 25 месеца и доверителен 

интервал от 95 % CI (16-33 месеца). 

Болестно- специфична 5-годишна преживяемост е 45 % (SEM, 3 %) със 

средно време на преживяване от 34 месеца и доверителен интервал от 95 % 

CI (12-55 месеца). 

Общата преживяемост за мъже е 37 %, а за жени 30 %. 

Фигура 7. Обща 5-годишната преживяемост. 

Общата 5-годишна преживяемост според локализацията с най-високи 

стойности за горна устна (66 %) и най-ниска за ретромоларен триъгълник (0 
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%). Log-rank (Mantel-Cox) показва значителни разлики в кривите (χ² = 60.13, 

p < 0.05). 

Общата 5-годишна преживяемост според стадия е следната – I стадий 

(67 %), II стадий (51 %), III стадий (33 %), IV стадий (15 %). Log-rank (Mantel-

Cox) показва значителни разлики в кривите (χ² = 65.155, p < 0.05).  

Добре диференцираните (42 %) и умерено диференцираните (36%) 

карциноми показват по-добра преживяемост според нашите резултати в 

сравнение с ниско диференцираните (0 %) и недиференцираните (0 %) ОК. 

Log-rank (Mantel-Cox) показва значителна разлики в кривите (χ² = 29.920, p < 

0.05). 

Общата 5-годишна преживяемост в индустриалните страни е около 

62%, а в развиващите се едва достига 30%. Представените резултати (36%) се 

доближават до тези на развиващите се страни. Смъртността, която се 

асоциира с ОК в нашето изследване, е сравнително висока поради рутинните 

трудности в ранната диагностика. В допълнение може да се отбележи 

запазващите се тенденции при преживяемостта на по-напредналите клинични 

стадий, което насочва към ревизия и обновяване на лечебната стратегия при 

тези ОК. 

Дискусия 

Нашите данни съвпадат с разпределението по пол в световен мащаб, 

като преобладаващата част от случаите с ОК са при мъже, което се обяснява 

с излагането на повече вредни фактори от страна на силния пол. Като цяло 

полът не оказва доминираща роля в преживяемостта на пациентите с ОК.  

Нашите данни съвпадат с националната статистика за РУК, при която 
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най-многобройни са случаите между 55-64 години. Възрастта на пациента е 

от определящо значение за изхода на заболяването,  факт който особено се 

отнася до ОК. 

Нашите данни показват връзката между социалния статус и 

образованието с повишен риск за развитие на ОК. Връзката между тези 

фактори е по-голямото излагане на алкохол и тютюноушене както и 

нездравословна диета. 

От получените данни може да се заключи, че тютюнопушенето и 

консумацията на алкохол и особено тяхното синергично действие, остават 

основни етиологични фактори в генезата на ОК в България и в световен 

мащаб.  

Нашите данни показват 5.7 месеца (медиана 3 месеца) закъснение на 

пациента, което се счита за удължение в срока спрямо данни за Австралия, 

Холандия, Дания, Обединеното Кралство, Тайланд и САЩ, където то е 

между 3 и 4.5 месеца. Въпреки това обаче се забелязва значително по-

ранното диагностициране при пациенти със средно и висше образование. 

Казаното дотук насочва към ниската орална и здравна култура на пациентите 

в България, което трябва да е приоритетна грижа на държавната политика и 

образователната система. 

Локализацията се счита като основен белег, който определя прогнозата, 

тъй като ОК от различни анатомични области се държат по различен начин. 

Повечето карциноми на пода на УК и меко небце се класифицират като Т4. 

Литературните данни показват, че точно тези локализации са свързани с най-

лоша прогноза, поради късната диагноза, но също трудния достъп и честото 

въвличане на регионални шийни лимфни възли, което съвпада с нашите 

наблюдения. 

При повече от половината пациенти се установяват умерено 

диференцирани карциноми – 161 пациенти (52.6 %). Нашите данни обаче 

насочват към един от основните проблеми в лечението на карциномите, а 
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именно хистологичната диагностика. Преобладаващата част от 

хистологичните фишове в листовете на пациентите от ретроспективното 

проучване се изчерпват с описание на степента на диференциация, което е 

крайно недостатъчно при плана за лечение на ОК. 

Нашите данни показват, че стадият на ОК при диагностицирането на 

ОК има значителна връзка с 5-годишната преживяемост. При стадии I и II 

(тумори по-малки от 4 см, без клинични данни за регионални метастази) се 

отбелязва най-добра прогноза – 50-78%, докато при стадии III и IV (големи 

тумори с регионални или далечни метастази) тя е 20-36%. 

 

Изводи 

Проведено е актуално 10-годишно ретроспективно проучване, което 

потвърждава, че оралният  карцином преобладава при мъже и се презентира в 

42% в IV клиничен стадии. 

Основни рискови фактори за развитието на ОК са приема на алкохол и 

тютюнопушене. 

Нужно е концентриране на общественото внимание с цел повишаване 

на информираността на денталните медици и обществото за превенция и 

ограничаване ОК. 

 

6.2 Втора задача: Биоинформатичен анализ с цел идентифициране на 

перспективни миРНКи 
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С помощта на уеб инструментите и бази данни microrna.org и 

targetscan.org са идентифицирани 10 перспективни миРНКи, които таргетират 

подбраните гени, регулирани при орален карцином, и за които няма 

достатъчно данни за участието им в оралната канцерогенеза. 

МиРНКите са избрани поради онкогенната или тумор-супресорната им 

роля при различни туморни процеси и ограничените данни за действието им 

при орален карцином, също така на базата на комплементарност с 

подбраните гени. 

- miR 93 (Фигура 8) 

 
Фигура 8. miR 93 

 

MiR-93 е миРНК, която е често свръхекспресирана при карциноми.  

- miR-133b (Фигура 9) 

 
Фигура 9. miR-133b 

 

 MiR-133b участва в регулацията на онкопроцеси, свързани с 

белия дроб, хранопровод, пикочен мехур, дебело и право черво. 

 

- miR-146b (Фигура 10) 
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Фигура 10. miR-146b 

 

MiR-146b е известна като посттранскрипционен генен заглушител. 

- miR-155 (Фигура 11) 

 
Фигура 11. miR-155 

 

Една от първите докладвани онкогенни миРНКи е miR-155.  

 

- miR-182 (Фигура 12) 

 
Фигура 12. miR-182 

 

MiR-182 е рядко изследвана миРНК, но се открива наскоро 

свръхрегулирана в тъкани от ОК, сравнени с здрави съседни такива.  

- miR-34b (Фигура 13) 

 
Фигура 13. miR-34b 

 

MiR-34b играе роля в медиирания от p53 клетъчен цикъл. 

- miR-193b(Фигура 14) 

 
Фигура 14. miR-193b 
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MiR-193b се откроява като тумор супресор при карцином на простата. 

Открива се по-слаба експресия при ОК в някои от изследванията. 

 

- miR-376a (Фигура 15) 

 
Фигура 15. miR-376a 

 

MiR-376a участва в регулацията на процесите на пролиферация и 

апоптоза при хепатоцелуларен карцином. 

- miR-429 (Фигура 16) 

 
Фигура 16. miR-429  

 

 MiR-429 е дисрегулирана при доста карциноми, като участва в 

туморното развитие и прогресия.  

- miR-518c (Фигура 17) 

 
Фигура 17. miR-518c 

 

MiR-518c участва в регулацията на растежа и метастазирането на ОК. 

 

За да разберем повече за тяхната роля при ОК, проведохме 

експериментално валидиране на техните експресионни нива в туморни 

тъкани в сравнение със здрави зони. В експериментите от последващите 
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задачи освен  така идентифицираните миРНКи се включи и miR 21 (Фигура 

18) като утвърдена онкогенна миРНКа. 

 

Фигура 18. Нуклеотидна последователност на miR-21. 

Обсъждане и изводи: 

Биоинформатичният анализ играе важна роля при обработката на 

информацията, която се съдържа в многобройните и обширни проучвания за 

профилиране  и за полагане на основите за биологичната интерпретация. Той 

позволява подбора на определени миРНКи с потенциална роля при ОК като 

дава възможност за едно фокусирано и насочено изследване. Разбирането на 

молекулярната основа, която участва в развитието и озлокачествяването на 

ОК, ще бъде полезно за идентифицирането на нови диагностични, 

прогностични и терапевтични цели. Въпреки че точните механизми и 

клинични приложения все още предстои да бъдат напълно изяснени, 

установяване на промени в експресията на идентифицираните миРНКи (miR 

34b, miR 93, miR 133b, miR 146b, miR 155, miR 182, miR 193b, miR 376a, miR 

429, miR 518c) би предоставило уникален допълнителен инструмент за 

диагностициране и прогнозиране, но може да служи и като нов биомаркер и 

терапевтична цел за ПККУК в близко бъдеще.В днешно време, с бързото 

развитие на ДНК microarray е и техниките за секвениране, е възможно да се 

изследват заболявания, включително ОК, на генно ниво. Профилирането на 

генната експресия с ДНК microarray е широко използвано за изследване на 
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диференцирани експресирани гени, участващи в туморния генезис, 

диагностиката и терапевтичния подход. Идеята е, че биоинформатиката може 

да създаде възможности за интегриране на клиничните специалности в 

лабораторията за разработване на нови хипотези и идеи, които да бъдат 

доказвани. Освен това изграждането на сигнални пътища чрез 

идентифициране на специфичните гени и последователността, в която те се 

появяват в трансформацията на нормалната тъкан към рака, може да бъде 

полезно в по-подробното разбиране на ОК. 

6.3 Трета задача: Сравнително изследване на нивата на експресия на 

идентифицираните перспективни миРНКи в здрава и туморна 

тъкан при пациенти, диагностицирани с орален карцином 

 

За периода януари 2015 – декември 2016 година в клиниката по лицево-

челюстна хирургия, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, бяха диагностицирани 

49 пациенти с орален карцином. По описаната методика биологичен 

материал от туморна и нормална тъкан беше взета от 32 пациенти, като се 

следваше строго гореописаният протокол.  

Разпределението по пол е 28 мъже и 4 жени. 

Разпределение според тютюнопушене е 30 пушачи и 2 непушачи. 

Разпределение според консумацията на алкохол е – 25 консумират, а 7 

не. 
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Фигура 19. Разпределение спрямо локализацията. 

 

 

Разпределение според клиничния стадий – по 4 в I, II и III стадий и 20 в 

IV стадий. 

 

Разпределение според метода на лечение – 19 ( радикално лечение), 11 

(палиативно лечение) и 2 (без лечение – подкрепящи грижи) 

 

Беше изследвана експресията на 11 миРНКи с потенциална роля при 

ОК, идентифицирани чрез биоинформатичния анализ, като за целта се 

използва RT – qPCR. Сравнителните резултати между туморна тъкан и 

нормална мукоза при изследвани 32 пациенти показват диференциална 

експресия на някои от набелязаните миРНКи  (Таблица 2), (Фигура 20). 
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No. Name OC1 OC3 OC4 OC5 OC6 OC8 OC9 OC10 OC11 OC12 OC13 

1 miR 21 6.32 2.22 23.26 5.35 9.99 4.59 4.03 5.17 3.46 3.51 3.43 

3 miR 34b 
-

1.18 5.31 1.42 2.41 1.97 -2.17 1.10 1.54 -1.87 -1.65 1.27 

5 miR 93 1.69 7.11 1.45 1.89 1.69 1.39 1.24 2.13 -1.67 1.12 1.59 

7 miR 133b 
-

1.43 3.18 -1.16 -1.07 1.14 -5.74 -1.91 -1.20 -2.03 -388.02 1.95 

9 miR 146b 2.55 -2.14 2.77 4.26 12.73 3.94 2.69 4.53 1.36 1.89 7.26 

11 miR 155 1.83 -3.03 2.23 3.36 12.73 -1.02 3.84 1.79 1.39 2.60 22.16 

13 miR 182 3.36 14.12 2.36 2.39 -1.37 2.71 2.57 1.48 1.99 1.14 -1.43 

15 miR 193b 
-

1.06 -1.46 1.06 -1.43 1.21 -2.62 -1.89 1.04 1.04 1.57 2.41 

17 miR 376a 
-

3.29 -3.68 -6.54 -4.63 -5.21 -6.54 -8.75 -4.44 -6.15 -3.12 -3.94 

19 miR 429 4.03 37.27 -1.52 2.71 2.69 1.11 1.37 4.59 1.34 -1.59 -3.12 

21 miR 518c 3.58 8.75 3.29 4.06 2.75 2.64 2.19 3.12 19.70 4.35 4.41 

 

No. Name OC14 OC15 OC16 OC17 OC18 OC19 OC21 OC22 OC23 OC24 

1 miR 21 6.54 15.24 3.27 3.94 4.63 12.91 3.63 5.78 15.89 19.43 

3 miR 34b -1.10 -1.06 -2.11 1.39 -1.34 2.19 1.04 1.67 2.50 9.99 

5 miR 93 -1.59 1.55 -2.00 1.14 1.00 2.33 1.36 1.03 1.79 7.62 

7 miR 133b 1.06 -1.44 1.13 7.41 -1.91 -35.26 -34.06 -21.26 -158.68 1.83 

9 miR 146b -1.44 2.50 2.08 -1.06 1.89 5.62 -1.74 1.59 4.20 2.10 

11 miR 155 -3.05 1.40 2.60 2.14 3.01 3.61 1.61 2.01 4.06 6.41 

13 miR 182 3.05 8.94 -1.75 1.52 2.91 6.87 3.18 1.64 3.07 8.06 

15 miR 193b -1.13 2.28 -1.91 1.54 1.49 6.23 1.06 1.05 1.54 8.28 

17 miR 376a -3.78 -4.29 -2.07 -3.53 -2.79 -2.95 -2.93 -3.58 -3.68 -3.92 

19 miR 429 6.32 8.34 -1.36 -1.16 -1.74 1.78 -1.01 -1.57 -1.55 1.45 

21 miR 518c 7.06 4.79 2.55 6.96 4.23 3.51 4.56 10.85 9.85 14.62 

 



 

56 

 

No. Name OC25 OC26 OC27 OC28 OC29 OC30 OC31 OC32 OC33 OC34 OC35 

1 miR 21 5.24 7.46 4.14 4.96 4.99 5.98 4.20 2.75 5.82 11.63 8.40 

3 miR 34b 1.22 4.44 -1.54 1.17 1.83 -1.17 1.15 -2.73 -1.46 2.66 3.71 

5 miR 93 1.83 2.20 -1.27 1.18 1.73 1.08 -1.27 -2.11 -1.01 3.41 3.46 

7 miR 133b 1.09 33.36 -41.93 14.72 29.65 -1.47 -2.01 1.71 -4.96 1.31 38.05 

9 miR 146b -1.13 3.92 1.09 1.92 -1.01 3.56 -6.77 2.19 -1.60 3.29 2.04 

11 miR 155 3.39 21.26 1.06 1.36 1.13 2.97 -9.71 4.35 1.47 4.38 6.50 

13 miR 182 1.47 1.56 3.78 1.99 3.73 -1.32 2.45 -1.87 2.68 -1.26 1.21 

15 miR 193b 1.96 5.31 1.69 2.57 1.83 2.89 1.13 -2.58 1.14 1.39 2.55 

17 miR 376a -5.13 -3.25 -3.71 -3.25 -4.89 -3.53 -3.58 -3.63 -2.75 -2.83 -2.77 

19 miR 429 1.75 -1.83 1.55 1.05 1.80 -1.39 1.13 -3.53 -1.14 -1.02 -2.14 

21 miR 518c 3.58 7.89 3.20 38.32 100.43 3.68 5.13 3.14 7.52 44.02 38.05 

 

Таблица 2. Експресионен профил на 11 миРНКи, анализирани в 32 

пациента – нормални спрямо туморни тъкани от орални карциноми. 

 

Фигура 20. Експресионен профил на 11 миРНКи, анализирани в 32 

пациента – нормални спрямо туморни тъкани от орални карциноми 

(heatmap). 

Червеният и зеленият цвят отговарят съответно на индуцирани и 

репресирани гени. Получените стойности представляват log2 от пътите 
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промяна в генната експресия. Черният цвят показва липсата на промяна в 

генната експресия или липсата на такава. Данните са осреднени от две 

технически повторения. 

 

 

 

Фигура 21. Разлики в експресията на miR 21 в туморна и нормална 

тъкан. 
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Фигура 22. Разлики в експресията на miR 376а в туморна и нормална 

тъкан. 

 

 

 

Фигура 23. Разлики в експресията на miR 518c в туморна и нормална 

тъкан. 
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За сравнение на нивата на експресия на miR-21 в нормална и туморна 

тъкан беше използван непараметричен анализ – paired sign test, поради 

несиметрично разпределение на резултатите. Установи се статистически 

значима разлика между нивата на miR-21 в нормална лигавица и тумор (Z = - 

5.480, p < 0.000). Нивата на експресия на miR-376a и miR-518c, изразени чрез 

показателя “40-dCT”, показаха нормално разпределение и бяха анализирани 

чрез paired samples t-test. Експресията на miR-376a в туморна тъкан (x̅ = 

26.14, s = 1.49) бе значително по-ниска от тази в нормална тъкан (x̅ = 28.12, s 

= 1.40) (t = 14.26, p < 0.000). Обратно, експресията на miR-518c в туморна 

тъкан (x̅ = 25.39, s = 1.23) бе статистически значимо по-висока от нивата в 

нормална лигавица (x̅ = 22.77, s = 1.27) (t = - 9.67, p < 0.000). 

Дискусия 

Представените данни показват типични характеристики на пациенти с 

орален карцином – преобладаващо са мъже, със средна възраст малко над 60 

години. Пациентите са почти изключително пушачи и мнозинството 

консумират алкохол. Туморите се локализират най-често на езика и пода на 

устната кухина. Пациентите търсят помощ и биват диагностицирани 

сравнително късно – 62.5 % са в IV-ти клиничен стадий. Поради това при 

сравнително голям процент (40.6 %) не е възможно да се пристъпи към 

лечение с радикална цел. 

В нито един от материалите от туморна тъкан от орален карцином не 

беше идентифициран HPV генетичен материал от изследваните подтипове 

(HPV-) (виж Задача 5), което показва значението на другите утвърдени 

рискови фактори (тютюнопушене и алкохол) за развитието на орален 

карцином при тези пациенти. 
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Потвърдиха се литературните данни, че експресията на miR-21 е 

индуцирана при орален карцином. miR-376a и miR-518c също демонстрираха 

променена експресия в туморната тъкан и се очертаха като маркерни 

молекули (Фигура 21, 22 и 23). 

Идентифицираните диференциално експресирани миРНКи  в туморна 

тъкан се очертават като кандидати за маркерни молекули. Значимостта на 

резултатите от представяното проучване се подчертава от липсата на данни в 

литературата за нарушена регулация на miR-376a при орални карциноми – 

такива данни има например за колоректален карцином. miR-376a показва 

намалена експресия при сравнение между туморна и съседна здрава тъкан 

при 53 пациента с колоректален карцином. В изследването се открива 

положителна връзка между намалената миРНК и наличието на лимфни 

метастази и намалена преживяемост. Авторите откриват връзка и между miR-

376a и VEGF (съдовият ендотелен растежен фактор), като установяват 

влиянието в експресията да повлиява нивата на VEGF. VEGF е доказан като 

основен фактор, влияещ върху ангиогенезата при ОК, като доказателство за 

това е наличието на рецептори за VEGF (VEGFR) в туморни и клетки от 

микросредата на ОК, чрез които повишаването на стойностите му води до 

промоция на ангиогенеза, неконтролируема туморна пролиферация с 

туморна прогресия и метастазиране. Всичко това прави VEGF надежден 

прогностичен белег при ПККУК, предвиждайки намалена преживяемост и 

метастатична активност. От казаното дотук може да се съди, че miR-376a 

може да бъде прогностичен биомаркер при ОК, поради действието си върху 

VEGF. 

В изследване Zheng et al. откриват, че нивата на miR-376a са понижени 

при хепатоцелуларен карцином. Авторите съобщават, че експресията на miR-
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376a е намалена при тъкани и клетъчни линии на хепатоцелуларния 

карцином, като показват, че увеличение в проявяването на тази миРНК 

инхибира пролиферацията и индуцира апоптоза. Те установяват, че 

онкогенът p85α (PIK3R1) е директен и функционален таргет на miR-376a. 

p85a (PIK3R1) е доказан като онкоген при карцином на колоректум, простата 

и яйчник. PI3K-PTEN-mTOR е един от най-често дерегулираните проводни 

пътища при карциноми. PTEN е известен тумор-супресорен ген и е заложен 

като един от таргетните гени в биоинформатичния анализ. PTEN участва в 

инхибирането на сигналите на PI3K като загуба на функцията на PTEN води 

до увеличена онкогенна активност. Мутации на PIK3 и PTEN са отчетени при 

анализ на КГШ, като промените афектират протеиновата структура и 

функция. Допълнително PTEN е един от основните онкогени, чрез които 

други вече потвърдени миРНК осъществяват действието си. miR-21, доказана 

онкогенна миРНК,  потиска експресията на PTEN, чрез което се обяснява 

действието на тази миРНК в растежа, инвазията и метастазирането на ОК. 

Друга миРНК – miR-29b, потиска миграцията, пролиферацията и инвазията в 

тъкани от рак на езика чрез сигнален път, в който главен участник е PTEN 

(PTEN-AKT). Тези открития показват как miR-376a може да подпомогне 

развитието на ОК чрез действието си върху p85α (PIK3R1).  

В следствие на гореописаните данни може да се заключи, че miR-376a е 

перспективен биологичен маркер при ОК. Използването му в диагностика и 

проследяването на пациентите с ПККУК би довело до значим напредък в 

изясняването на механизма на ОК. 

Промяна в експресията на miR-518c в орален карцином също не е 

докладвана до момента в клинично проучване. Съществуват само 

експериментални данни върху клетъчни линии и миши модели, които 
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показват значението й за растежа и метастазирането на оралния карцином. 

Yu et al. съобщават за значително увеличена експресия на miR-518c при 

сравнение между клетъчна линия за рак на езика и съответната ѝ цисплатин-

резистентна, което показва, че miR-518c може да играе важна роля в 

увеличената резистентност към химиотерапевтика. От казаното дотук става 

ясно, че miR-518c е потенциален биомаркер при ОК с още неизяснен 

механизъм на действие. Нашото изследване съвпада с оскъдните данни от 

литературата за увеличена експресия, но за разлика от Kinouchi et al., 

резултатите са открити при сравнение между туморна и здрава тъкан, което 

обуславя нуждата от по-нататъшни изследвания върху тази миРНК и 

връзката й с ОК. 

Интерес също представляваше каква прогностична стойност биха 

имали така идентифицираните маркерни миРНКи и гени. За съжаление 

ограниченият период на осъществяване на докторантурата не позволява 

достатъчно дълго проследяване на пациентите. Въпреки това е осъществен и 

анализ на преживяемостта в зависимост от нивото на експресия на 

установените при транскрипционния анализ маркерни миРНКи. 

За целта пациентите бяха разделени на три групи в зависимост от 

показателя fold change (разлика в експресията между нормална и туморна 

тъкан) за miR-376a и miR518c. Не бяха установени разлики в преживяемостта 

между трите групи за нито една от изследваните миРНКи. 

Изводи 

Сравнителните резултати от транскрипционният анализ на тъкан от 

орален карцином и нормална устна лигавица категорично насочват към две 

сравнително непроучени при тези неоплазми миРНКи и разкриват 
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възможности както за допълнително изясняване на механизмите на 

канцерогенеза, така и за оформяне на транскрипционен профил на оралния 

карцином и изготвяне в бъдеще на диагностичен/прогностичен панел от 

маркерни молекули. 

Oткроиха се две миРНКи при сравнителното изследване между тъкан и 

тумор: miR-518c и miR-376a, които бяха с изменени стойности при всички 

пациенти. 

 

6.4 Четвърта задача: Изследване на нивата на експресия на 

идентифицираните перспективни миРНКи в кръв и слюнка на 

пациенти, диагностицирани с орален карцином 

 

Изолираната тотална РНК от кръв при 4 контролни лица и 6 пациенти 

бе в по-ниски концентрации от възможностите на кита за екстракция и не 

позволи анализ. Така транскрипционен анализ на кръв е осъществен при 26 

пациенти и 10 здрави лица (Таблица 3). Анализът на резултатите (fold change 

- разлики в експресията на съответните миРНКи в кръв от пациент и средна 

стойност за контролите) не откроява маркерна миРНК от кръв с трайно 

понижена или повишена експресия. 

 

Таблица 3. Експресионен профил на миРНК гени в кръв на пациенти. 

FC 

SNO61 OC1 OC6 OC6K OC10 OC12 OC13 OC14 OC15 OC16 OC17 OC18 OC19 OC21 OC22 

miR 
4.00 -1.80 -3.14 9.00 6.11 2.58 9.13 7.16 6.73 6.23 3.14 2.30 2.69 -4.59 
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21-2 

miR 

34b-2 
1.59 -2.04 -2.43 1.13 2.73 4.31 5.20 -1.03 1.81 1.76 -1.05 -1.15 1.53 -1.10 

miR 

93-1 
1.48 -5.13 -9.11 2.13 1.84 3.25 3.69 1.40 2.66 3.25 2.16 1.02 1.44 -3.45 

miR 

133-2 
2.19 0.49 -2.80 2.13 2.72 4.57 4.15 -1.22 1.79 2.42 1.92 1.47 2.15 1.02 

miR 

146b-1 
2.81 -1.95 -3.89 2.11 4.22 3.05 2.91 2.13 2.56 3.20 1.26 -1.03 1.68 -3.39 

miR 

155-2 
1.78 -3.31 -5.38 2.26 2.30 1.88 2.87 3.66 1.42 1.36 2.08 -1.03 1.88 -1.80 

miR 

182-2 
1.97 -1.50 -3.42 3.26 3.20 5.88 4.65 1.82 1.57 3.78 -8.02 -1.78 1.62 -8.84 

miR 

193b-1 
1.55 -2.61 -2.96 1.81 2.40 2.65 4.39 -1.37 1.49 1.86 1.33 1.12 1.40 1.02 

miR 

376a-1 
2.57 -1.83 -2.56 2.38 1.88 3.79 2.30 2.10 2.41 2.93 1.31 1.06 2.59 -1.13 

miR 

429-1 
1.04 -1.34 -1.30 1.01 1.00 1.88 2.39 -1.40 1.08 1.16 -1.61 -1.77 1.38 1.03 

miR 

518c-1 
1.57 -2.58 -2.94 1.34 2.26 3.54 2.74 -1.10 2.65 2.45 2.09 -1.43 2.32 -1.51 

 

FC SNO61 OC23 OC24 OC25 OC26 OC27 OC28 OC29 OC30 OC31 OC32 OC33 OC34 OC35 

miR 21-2 
2.51 -2.58 -2.08 -11.31 1.59 -43.41 2.35 -1.19 -1.03 2.71 -4.32 1.66 2.64 

miR 34b-2 
-1.22 -1.10 1.01 -1.87 1.27 -3.41 -1.53 -1.29 1.13 1.50 -2.64 -1.79 -1.17 
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miR 93-1 
-1.01 -2.33 -1.56 -4.11 2.29 -19.00 1.03 -3.09 -1.11 1.17 -14.10 -1.29 -3.29 

miR 133-2 
1.08 -1.15 1.01 -1.23 1.17 -3.15 -1.11 -1.95 1.07 1.30 -2.73 -1.61 -1.44 

miR 146b-1 
1.08 -2.83 -2.40 -3.76 -1.71 -13.75 -1.04 -1.72 -1.59 1.36 -2.87 -1.10 1.02 

miR 155-2 
1.12 -1.43 -1.15 -2.18 1.47 -6.05 -1.05 -1.36 -1.19 1.71 -4.85 -1.11 -1.80 

miR 182-2 
-1.41 -5.79 -4.09 -6.93 -1.72 -9.34 2.20 -1.39 -3.74 -1.21 -3.30 1.03 -2.08 

miR 193b-1 
1.28 -1.34 1.15 1.00 1.12 -3.47 -1.02 -1.70 1.00 1.51 -2.74 -1.31 -1.39 

miR 376a-1 
1.24 -1.07 -1.39 -1.67 -1.74 -2.01 -1.74 -2.46 -1.66 1.39 -2.71 -1.78 1.17 

miR 429-1 
-1.32 -1.25 -1.43 -1.15 1.22 -1.77 -1.33 -1.28 -1.48 1.16 -1.97 -1.55 1.38 

miR 518c-1 
-1.32 -1.76 -1.84 -2.17 1.29 -11.45 -1.11 1.26 -1.84 1.34 -2.29 -2.88 -1.13 

 

 

Изолираната РНК от слюнка е в достатъчни количества само при 4 

пациенти (Таблица 4), което потвърждава, че надеждното изолиране на 

миРНКи от слюнка остава предизвикателство. Транскрипционният анализ на 

слюнка не бе осъществен в пълен обем поради трудности с изолирането на 

тотална РНК. 

 

No. Name OC23 OC28 OC30 OC35 

1 miR 21 12.6 3.61 3.5 4.56 

3 miR 34b 15.6 8.46 4.9 3.25 

5 miR 93 8.2 1.29 -1.5 2.28 

7 miR 133b 3.3 6.73 1.1 -1.05 

9 miR 146b 20.0 2.55 3.9 6.15 
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11 miR 155 3.0 1.28 1.6 -1.36 

13 miR 182 1.4 3.84 -1.5 -1.36 

15 miR 193b -2.4 -6.02 -6.3 -4.99 

17 miR 376a 3.6 16.22 -2.3 -2.46 

19 miR 429 2.4 2.01 -1.5 1.13 

21 miR 518c 2.4 1.75 -2.9 1.15 

Таблица 4. Експресионен профил на миРНК гени в слюнка на 

пациенти. 

Дискусия 

Наличните в кръвообращението миРНКи, могат да бъдат количествено 

определени като се използва различен изходен материал – цяла кръв, серум 

или плазма. Изборът има своите предимства и недостатъци. В изследване Yu 

et al. показват изненадващо, че повече от половината от миРНКи в тестовете 

им остават непокътнати след 3 часа експозиция на RNase А за разлика от 

всичките им контроли, които бързо се разграждат от RNase A. Освен това 

МмиРНК остават стабилни, след като са подложени на сурови условия, 

включително кипене, ниски и високи стойности на рН, продължително 

съхранение, цикли на замразяване и размразяване. МиРНК също имат 

необичайно висока стабилност във фиксирани с формалин тъкани. 

Механизмът на резистентност на миРНК към RNase изисква допълнителни 

проучвания. Авторите отбелязват и факта, че измерванията, получени от 

плазма или от серум, са силно корелирани, което показва, че както серумни, 

така и плазмени проби ще бъдат подходящи за изследване на миРНК като 

биомаркери в кръв. 
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Резултатите от по-ранни изследвания са показали ефекта от разликите в 

обработката на кръвта върху избрани панели на миРНКи. Данни от 

проучването на Cheng et al. показват, че повечето миРНКи (72%) проявяват 

значителни разлики в изразяването, които се дължат единствено на 

различията в обработката. Допълнителните етапи на центрофугиране и 

филтриране на стандартната плазма, също водят до отчетливи разлики, като 

над една трета от миРНК показва 4 до над 30 пъти промени в експресията си. 

Много изследвания на миРНК биомаркери отчитат различията, които 

попадат в тези диапазони. Тромбоцитите и микрочастиците намаляват 

поетапно след стъпките на плазмената обработка. Докато по-голямата част от 

ефекта върху миРНК експресията се дължи на остатъчните различия на 

тромбоцитите, авторите наблюдават също различия в микрочастиците. 

Филтрирането се различава до известна степен от центрофугирането, тъй 

като премахва не само тромбоцитите и клетъчните остатъци, но и премахва 

микрочастиците, за да се създаде истинска плазма, чиста от тромбоцити. По-

голямата част от ефекта, който се наблюдава, идва от замърсяване с 

тромбоцити, но от микрочастици също може да се наблюдава по-малък 

ефект, тъй като микрочастиците са получени отчасти от тромбоцитите. Също 

така е препоръчително да се оцени и степента на хемолиза в плазмените и 

серумни проби. Това е особено важно, тъй като хемолизата не може да бъде 

отстранена чрез центрофугиране или филтриране, но може да бъде 

коригирана и/или отчетена, ако търсените миРНКи са асоциирани с 

еритроцитите. Допълнителни фактори като състояния на типове контейнери, 

наличие на ЕДТА или специфичните ефекти на центрофугата – температура 

и скорост, също биха могли да оказват влияние върху финалните резултати. 

Циркулиращите миРНКи имат широк спектър от потенциални приложения и 
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оптималната обработка ще варира в зависимост от контекста на конкретните 

миРНКи, които представляват интерес. 

При цялата кръв наличието на клетъчна фракция (бели и червени 

кръвни клетки) допринася за наличието на повече миРНК при анализа.  От 

друга страна, при използването на плазма и серум пълното отстраняване на 

клетъчния компонент е задължително както за плазмата, така и за серума, тъй 

като може да наруши точното количествено определяне. Така в последните 

публикации преобладава използването на плазма и серум при анализ на кръв 

за microarray анализ. Като извод може да се заключи, че има важни разлики 

между серум и плазма и решението кой вид проба да се използва или събира, 

трябва да бъде съобразено спрямо конкретните миРНКи, които представляват 

интерес и наличните проби. Докато серумът има по-малко замърсяване с 

тромбоцити от плазмата, някои миРНКи се експресират различно в серум и 

плазма. Ето защо се предполага, че най-добрият материал за пробите, трябва 

да се изменя в зависимост от приложението и миРНК, които представляват 

интерес. Нашето изследване се проведе с кит, разработен за използване с 

цяла кръв, което е възможно да бъде една от причините за получените 

резултати.  

Въпреки литературните данни за диагностична стойност на 

циркулираща miR-21 при орален карцином, настоящите резултати не са така 

категорични, включително и по отношение на останалите изследвани 

миРНКи. Нашите данни показаха свръхекспресия на miR-21 при 15 проби от 

26 изследвани. При преглед на лиутературните данни не бе открита 

публикация съобщаваща данни относно процентът на успех при обработката 

на пробите. В откритите проучвания, вниманието е насочено към различията 

в експресията между здрави контроли и пациенти с ОК, като не се споменава 



 

69 

 

точно при колко от пациентите на дадено изследване е възможно да се 

изолира генетичен материал за допълнителна обработка. В този контекст 

получените резултатите, ние тълкуваме като хетерогенни. При 15 проби 

степента на свръхекспресия на miR-21 в кръв от пациенти с ОК, сравнена със 

същата от здрави контроли, показва идентични стойности с тези от 

литературните данни. 

Въпреки използваният стандартен метод на екстракция и анализ, 

методологията е чувствителна и подлежи на усъвършенстване.  

Друго препятствие за изследването на циркулиращите миРНК при ОК е 

ниското количество общо РНК, присъстващо в кръвта, което прави много 

трудно точното измерване на качеството и концентрацията на изолирана 

обща РНК.  

По отношение на изследването на слюнка, бе използвана 

супернатантътата на слюнката на пациентите. Тойя се различава от цялата 

слюнка по количеството десквамирани орални епителни клетки, които 

варират индивидуално в зависимост от здравословното състояние и дебита на 

слюнката. Това води до хетерогенна популация на миРНК в цялата слюнка в 

сравнение със слюнката на супернатанта между отделните индивиди. 

Оралните флуиди, събрани отделно от всяка от трите основни слюнчени 

жлези и гингивалния секрет, съдържат стотици иРНКи. Следователно, 

въпреки че цялата слюнка съдържа миРНКи от десквамирани орални 

епителни клетки и миРНКи от различни орални течности, супернатантата на 

слюнката трябва да съдържа малко или никакви миРНКи от десквамирани 

епителни клетки. Количеството десквамирани епителни клетки в слюнката 

варират в зависимост от състоянието на орално здраве и дебита на слюнката, 
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което води до хетерогенна популация на миРНКи в цялата слюнка в 

сравнение със супернатантата между индивидите. Тъй като 

супернатантнатната слюнка е свободната от клетки фаза, някои от миРНКи в 

нея са вероятно отпадни продукти на клетъчна смърт. Например в изследване 

на Xie et al. при пациенти с езофагеален карцином не се открива повишена 

експресия на miR-21 в цяла слюнка, но в супернатантата на слюнката miR-21 

се експресира значително. Това е възможно, защото наличието на нормални 

ексфолирани епителни клетки влияе на нивата в цялата слюнка. 

  Възможно е раково-специфичните миРНКи в слюнка да претърпяват 

по-бързо разграждане и/или да имат по-кратък полуживот по време на 

клетъчна смърт, подобно на деградацията на регулаторни иРНК.  

Начинът на обработка на слюнката също е критичен при анализ. Някои 

проби са много вискозни, така че вортексирането помага за събирането на 

супернатантата след центрофугиране. Не трябва да се прекалява обаче, тъй 

като механичното разрушаване на клетъчните елементи, които могат да идват 

от епруветката, би повлияло на тоталната РНК, събрана от супернатанта, 

което се отразява и на финалната миРНК експресия. 

Получените резултати, макар и силно ограничени, показват данни 

съвпадащи с литературните. Откриват се изследвания, които потвърждават 

нашите резултати за свръхекспресия [BV10]на miR-21 и miR-146b. Трудностите 

при събирането, преноса, складирането и обработката на този деликатен 

материал остават критични за получаването на адекватни резултати. 

  

В заключение, МмиРНКи присъстват и в цялата и в супернатантата на 

слюнката на пациентите с ОК. Открити са диференциално експресирани 
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миРНКи в слюнката на пациенти с ПККУК в сравнение с тези на здрави 

контроли. Тези открития показват, че тези миРНКи могат да се използват 

като неинвазивен и бърз диагностичен инструмент за диагностика на ОК. 

Усилията в анализа на туморни маркери в слюнка може да се разглежда като 

ефективна алтернатива на кръвните тестове, като има възможност за 

разработване на самостоятелни тестове за домашна употреба, особено важно 

за хората, които живеят далеч от центровете за лечение и тези с висок риск от 

развитие на ОК, което допълнително би улеснило диагностиката и 

подобряването на процента преживяемост. 

 Изводи 

В заключение Наблюдаваните вариации в резултатите и следователно 

използването на миРНКи в кръв и слюнка за възпроизводимо и надеждно 

приложение като биомаркери все още остава в развитие. Изборът на изходен 

материал, събирането на проби, свързаните с обработката фактори и анализът 

на данните, могат да допринесат за варирането на резултатите. За да се 

избегне променливостта сред проучванията, следва да се следва стандартна 

стратегия от събирането на проби до анализа на данните. 

Т.нар. „течни биопсии“ представляват голям интерес и по-специално 

фактът, че могат да бъдат реална алтернатива на тъканно-базираната проба. 

Подобен подход е свързан с фундаментална промяна в диагностиката и 

лечението на пациентите с рак, като позволява многократно вземане на проби 

за промяна в терапията на пациенти с ОК, мониторинг на болестта, оценка на 

туморната хетерогенност и дори участие в скриинингови програми. 

[BV11]рРазработеният протокол за изолиране на тотална РНК от слюнка и 

кръв не дава предвидими резултати.  
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Не се открои маркерна миРНКи при изследванията на кръв.  

Не се доказа прогностичната роля на miR-21 като циркулиращ 

биомаркер в кръв от пациенти с ПККУК спрямо кръв от здрави контроли.  

Методологията не позволи достатъчно изолиране на РНК и 

следователно идентифициране на миРНКи в слюнка. 

Нашето проучване служи като основа за по-нататъшно изследване, за 

предпочитане в големи проспективни проучвания, които биха позволили 

прилагането като неинвазивен скринингов инструмент за OK в рутинната 

клинична практика. 

 

 

 

 

6.5 Пета задача: Изследване на наличието на високорискови HPV 

щамове в туморна тъкан при пациенти, диагностицирани с орален 

карцином 

 

Резултатите от High PapillomaStrip теста показват че, в нито един от 

материалите от туморна тъкан от орален карцином не се идентифицира HPV 

генетичен материал от изследваните високорискови подтипове (HPV- 16, 18, 

26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82). (Таблица 5). 
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[BV12] 

Пациенти

Високо/средно рискови 

щамове HPV (16, 18, 26, 31, 

33, 35, 39, 45, 5

1, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 

73 и 82)  

Положителна контрола 

(β-глобинов ген)

OK1 - +

OK2 - +

OK3 - +

OK4 - +

OK5 - +

OK6 - +

OK7 - +

OK8 - +

OK9 - +

OK10 - +

OK11 - +

OK12 - +

OK13 - +

OK14 - +

OK15 - +

OK16 - +

OK17 - +

OK18 - +

OK19 - +

OK20 - +

OK21 - +

OK22 - +

OK23 - +

OK24 - +

OK25 - +

OK26 - +

OK27 - +

OK28 - +

OK29 - +

OK30 - +

OK31 - +

OK32 - +
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Таблица 5. Резултати от изследването на наличие на високорискови 

HPV щамове в туморна тъкан при пациенти, диагностицирани с орален 

карцином.  

Наличието на положителни контроли на експреримента (Developing 

control), черна и червена контролна линия (Control line ) и контрол на 

амплификацията (β-globin, BGB) показаха, че изследването е проведено 

правилно. 

Дискусия 

МиРНК могат да участват в регулирането на имунната система и 

възпалителните реакции, които могат да контролират HPV клирънса и така да 

избегнат имунния отговор. Следователно, генетични изменения на миРНК 

могат да повлияят на предразположеността към HPV-свързани ОК. В свое 

изследване Song et al. установяват, че миРНК и HPV16 серопозитивността 

може да функционират съвместно за развитието на ПККУК. Въпреки че 

точният механизъм, чрез който това се случва, не е напълно изяснен, 

съвместен ефект на микРНК и HPV16 инфекцията върху чувствителността 

към ОК е биологично правдоподобен. HPV16 е онкогенен – той кодира 

вирусни онкопротеини Е6 и Е7, които инхибират туморните супресори на 

р53 и Rb клетъчния цикъл. МиРНК вариациите могат да повлияят 

функционално върху експресията на гените, участващи в безброй клетъчни 

процеси, включително възпалителни и имунни пътища, с което да 

контролират способността на гостоприемника да изчисти HPV и 

способността на HPV да избяга от имунния отговор.  

Въпреки множеството данни за ролята на HPV инфекцията върху 

нормалните епителни клетки, малко е известно за възможната роля и 
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механизмите на HPV за подпомагане на вирулентността на вече 

трансформирани клетки – такива като при HPV-негативни ОК. Някои 

проучвания откриват възка между HPV и ролята на т.нар. ракови стволови 

клетки, които пък се регулират епигенетично от миРНКи чрез различни 

сигнални пътища. Lee et al. съобщават, че високорисковият HPV16 повишава 

растежа на HPV-негативния ОК чрез miR-181a или miR-181d регулиране. 

HPV16 потиска miR-181 като инхибира неговата промоторна активност. MiR-

181a и miR-181d регулират туморния растеж и фенотипа на раковите клетки 

чрез регулиране на техните множество прицелни гени в HPV16-позитивни 

клетки на ОК. По този начин, изследването подчертава важната роля на 

високорисковия HPV при злокачествено прогресиране на HPV-негативните 

ПККУК чрез епигенетични регулатори като миРНКи. В заключение, 

значимостта и степента на такива взаимодействия трябва да бъдe 

допълнително проучвана в бъдещи изследвания с по-големи размери на 

пробите. 

Получените резултати не съвпаднаха и с литературните данни за 

нарастващия брой ОК с наличие на HPV инфекция. Използваната методика за 

верифицирането на HPV щамове в тъкани от ОК не показа наличие на 

същата, което от своя страна показва хомогенността на изследваната група. 

Вероятна причина за това е малката бройка на изследваните пациенти, което 

обаче дава по-голяма сила на получените резултати. 

 

Изводи 

В заключение в настоящата кохорта от пациенти не бе установено 

наличието на HPV-асоцииран орален карцином. 
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7 Изводи 

1. Въз основа на направените проучвания в настоящия дисертационен 

труд, оралният карцином се среща по-често при мъже (81.2 %), [BV13]със 

средна възраст 60.50, предимно при пациенти консумиращи цигари 

(71.1 %) и алкохол (64.1 % ), и с ниско образование (44.5 %) . 

2. 5-годишната преживяемост на пациентите, чийто данни бяха 

обработени ретроспективно, е сравнително ниска: 36 % със средно 

време на преживяване от 25 месеца и доверителен интервал от 95 % CI 

(16-33 месеца). 

3. Биоинформатичният анализ позволява успешно открояване на 

перспективни миРНКи на базата на комплементартност на секвенциите 

между набор от зрели миРНКи и подаден иРНК (ген). 

4. При сравнителното изследване между тъкан и тумор се откроиха 2 

миРНКи: miR-518c и miR-376a, които бяха с изменени стойности при 

всички пациенти. 

5. Не се открои маркерна миРНКи при изследванията на кръв. 

6. Методологията не позволи достатъчно изолиране на РНК и 

следователно идентифициране на миРНКи в слюнка. 

7. В настоящата кохорта от пациенти не бе установено наличието на 

HPV-асоцииран орален карцином. 
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8 Заключение 

От откриването си миРНКите дават нова перспектива в регулацията на 

генната експресия. Обширни изследвания през последните две десетилетия 

разкриват, че тези малки РНК са широко разпространени – към момента са 

открити повече от 2469 миРНК. Въпреки необходимостта от повече 

задълбочени проучвания по отношение на таргетите на миРНК, 

инхибиращите механизми и връзки, е прието, че миРНК играят важна роля в 

регулацията на основни биологични процеси. Литературните данни 

потвърждават, че тяхната дерегулация се асоциира със заболявания, особено 

карциноми, тъй като миРНК функционират като онкогени и тумор-

супресори. Днес миРНКи се използват за диагностика, класификация, 

прогноза и лечение. 

МиРНКите са най-добре проучените некодиращи РНКи във всички 

видове злокачествени заболяванияе като ПККУК не прави изключение. 

Нарушената експресия на миРНК се свързва с дерегулация на ключови 

клетъчни процеси. Нужно е адекватно разбиране на молекулните механизми, 

повлиявани от тях, и това как те променят фенотипа на ОК. Разнообразните 

миРНК, всяка със свои набор от таргетни гени, участват във важни проводни 

пътища, коийто позволяват на карцинома да изгради, развие и запази 

типичните си черти – нарушена апоптоза, независима пролиферация, 

автономен растеж, ангиогенеза, инвазия и метастазиране. Всично това 

определя миРНК като ключови в изследванията, търсещи биомаркери, които 

биха послужили за иновативни методи за диагностика и лечение. 
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Въпреки забележителния прогрес в изясняването на механизмите на 

действие на миРНК, генната експресия при ОК е все още непълно изяснена. 

Литературата е единодушна по отношение на някои миРНК – например miR-

21, miR-31, но няма консенсус за останалите потенциални онкомири. Това 

може да се дължи на променливото количество строма и епител в пробите и 

разнообразието на етиологията на различните субтипове РУК. Едно от 

важните точки в плана на бъдещите изследвания е типът на придобиване на 

материала – скалпел или четкова биопсия. Насочването на фокуса към един 

или няколко клетъчни слоя (съединителна, епителна тъкан) може да направи 

изследванията по-чувствителни на промените в екпресията на миРНК и да 

даде възможност да се определи специфичен миРНК профил на отделните 

тъкани при ОК – например при изследване на строма миРНК от епителната 

покривка няма да са налични в резултатите. Някои проби са по-малко или 

повече замърсени с микс от кръвни клетки. Поради тези причини трябва да 

бъде изработен универсален протокол за добиване на миРНК проби и 

адекватното манупулиране с тях в лабораторията.  
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9 Приноси 

 Осъществено е актуално ретроспективно проучване върху пациенти с 

орален карцином за 10-годишен период. 

 За първи път в България се използва биоинформатичен подход към 

идентифициране на перспективни маркерни молекули при орален 

карцином. 

 За първи път в света са идентифицирани в клинично проучване 

миРНКи miR-376a и miR-518c като маркерни молекули с променена 

експресия в туморна тъкан от орален карцином в сравнение с нормална 

мукоза. 

 За първи път в България се представят данни за честотата на асоциация 

на оралните карциноми с HPV инфекция. 
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