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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 

FAD – флавин-аденин-динуклеотидът 

NADH – никотинамид аденин динъклеотид 

OR – относителен риск  

ПХД – патохистологична диагноза 

СЗО – Световна здравна организация 

 

 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Установено е, че карциномът на устната кухина обхваща около 3-5% 

от всички злокачествени образувания, като в света годишно заболяват над 

6 милиона души и умират над 4.5 милиона и броят им постоянно нараства. 

Последиците от ненавременна диагностика на този вид карцином имат 

тежък здравословен, социален и икономически аспект, както за индивида, 

така и за обществото като цяло. При тази патология, в по-късните стадии 

на развитие на заболяването настъпват и нарушения в храненето, които се 

асоциират с различно степенна малнутриция, която сама по себе си е 

живото застрашаващо състояние. Нарушенията в говора и естетичния вид 

на индивида са другите аспекти на заболяването, които водят до редица 

социални негативи за пациентите.  

Оралният карцином може да се развие във всяка част на устната 

кухина включително и недостъпна за оглед, като например в дисталният 

край на езика и на пода на устната кухина, което да възпрепятства 

диагностицирането му в ранен етап чрез конвенционалния визуален 

преглед и палпиране на меките тъкани. Счита се, че оралният карцином е 

лечим при 90% от случаите, ако е открит в ранен стадии на развитие, но за 

съжаление около 80% от пациентите се диагностицират в късни стадии, 

което води до средно петгодишна преживяемост при около 50-60% от 

заболелите. СЗО определя профилактиката и ранното откриване на 

оралния карцином като една от основните стратегии за контрола му в 

целия свят. СЗО счита, че провеждането на масов скрининг за орален 

карцином сред населението значително ще увеличи степента на 

преживяемост на заболелите. 

В настоящия момент се разработват редица допълнителни 

диагностични техники с цел подобряване ефективността на прегледите на 

оралната лигавица и улесняване отдиференцирането на доброкачествени 

лигавични лезии от пренеоплазии и оралния карцином. Нововъведените 

техники, за които се предполага, че подобряват ранната диагностика, 

включват: нативно оцветяване с толуидиново синьо, хемилуминесценция, 

тъканна флуоресцентна спектроскопия, орален CDX тест и туморни 

маркери. Счита се, че някои от тези методи са в състояние да 

идентифицират атипични клетки дори преди появата на клинично видими 

промени в лигавицата и следователно, те могат да бъдат успешно 

приложени за възможно най-ранна оценка на риска, чрез локализирането 
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на "най-суспектната" зона, подходяща за орална биопсия. Важно е да се 

отбележи, че на този етап се препоръчва цитираните нови методи за 

диагностика на орални пренеоплазии да се използват изключително 

внимателно и ако е необходимо да се допълват с други помощни тестове 

или параклинични изследвания, като не се препоръчва да се прилагат като 

самостоятелен диагностичен инструментариум. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛ 

 
Цел на дисертационният труд е да се проучат и съпоставят някои 

съвременни неинвазивни методи за скрининг и ранна диагностика на 

орални пренеоплазии и да се анализира профила на пациента с риск от 

развитие на пренеоплазиии неоплазии. 

 

ЗАДАЧИ 

 

ЗАДАЧА №1. Да се направи проучване на разпространението и 

структурното разпределение на оралните лезии сред пациентите на отдел 

„Орална патология” за периода 2013-2016 година. 

ЗАДАЧА №2. Да се сравни диагностичното съвпадение (диагностична 

ефективност) между конвенционалната визуална инспекция, системите 

VELscope и VisiLite Plus.  

ЗАДАЧА №3. Да се състави профил на пациента с риск от развитие на 

орални пренеоплазии и неоплазии.  

ЗАДАЧА №4. Да се предложат конкретни диагностично-терапевтични 

алгоритми при пациенти със съмнение за орални пренеоплазии. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

Материал и методи по задача №1 
 

Да се установи (чрез ретроспективно проучване) разпространението и 

структурното разпределение на оралните лезии сред пациентите на отдел 

Орална патология за периода 2013-2016 год. 

Обект на наблюдение са: структурното разпределение и 

локализацията на изследваните орални лезии в конкретната наблюдавана 

извадка от пациенти. 

Единици на наблюдение: оралните лезии на пациенти прегледани 

и/или лекувани в отдел Орална патология, факултет по Дентална 

Медицина, МУ Пловдив.  

Признаци на наблюдение:  

1. Честотата на разпространение на оралните лезии според 

патохистологична диагноза (наблюдаваната извадка за 4
-те

 години 

на изследване е 1612 пациента).  

2. Структурното разпределение на оралните лезии според 

предварителната и патохистологична диагноза.  

3. Локализация на оралните лезии според патохистологичната 

диагноза 

4. Структурно разпределение и локализация на оралните лезии в 

зависимост от пола, възрастта и местоживеенето. 

Време на  наблюдение: 01. 01. 2013 год. до 01.10.2016 год. 

Място на наблюдение: Оралните лезии се диагностицират в отдел 

Орална патология, факултет по Дентална Медицина, МУ Пловдив. 

Хистологичните препарати се наблюдават в катедра по Патологична 

анатомия, Медицински факултет, МУ Пловдив и Медико-диагностична 

лаборатория, СМДЛ Тримед, гр. Пловдив. 

Органи на наблюдение: Ръководителят, докторантът и колеги от 

отдел Орална патология – диагностицират оралните лезии. Четирима 

хистолога от катедра по Патологична анатомия, Медицински факултет, 

МУ Пловдив и Медико-диагностична лаборатория, СМДЛ Тримед, гр. 

Пловдив – оценят хистологичните препарати. 

Регистриране: Първичните данни са взети от амбулаторните журнали 

и регистрационните формуляри от патохистологичните резултати, след 

което са статистически кодирани и са нанесени в електронен вариант за 

последваща статистическа обработка.  
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Статистическа обработка на данните: Резултатите са обработени 

със статистически пакет SPSS. 19. Ver и са статистически значими при 

ниво α=0,05. Използвани са следните статистически анализи: 

- дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и 

явления; 

- Х
2
анализ (Chi-squaered test) – за установяване на зависимости между 

качествени променливи; 

- t-критерий на Стюдънт – за сравнение между две извадки с 

количествени променливи. Там където разпределението на 

количествените променливите не беше нормално се използва 

непараметричният аналог на t-теста, а именно u - критерия на Ман 

Уитни;  

- използвани са непараметрични статистически анализи: Kruskal 

Wallies test (аналог на параметричния десперсионен анализ) и 

Friedman test (за три и повече зависими извадки за количествени 

променливи); 

- графичен анализ за онагледяване на получените резултати.  

Критерии за включване: 

- Всички пациенти, които са с диагностицирани орални лезии и 

попадат в периода на наблюдение 2013 год. – 2016 год. 

- Данните за всеки отделен пациент да са налични и пълни в 

амбулаторния журнал на отдел „Орална Патология“. 

Критерии за изключване:  

- Непълни и/или неекзактно въведени данни на пациентите с орални 

лезии в амбулаторните журнали и такива с липсващата 

патохистологична диагноза.  

- Всички непатологични вродени и придобити състояния, като 

левкоедема, бял спонгиозен невус, скротален език, географски език, 

гранули на Fordyce, както и такива, свързани със физиологичните 

процеси на стареене, като варици на езика, атрофия и други са 

изключени от настоящото изследване. 
 

Методика на проучването 

В тази част на дисертационния труд се извърши ретроспективно 

проучване чрез документален метод (използват се амбулаторните 

журнали) на структурното разпределение и честотата на оралните лезии 

сред пациентите на отдел Орална патология, факултет по Дентална 

Медицина, МУ Пловдив за периода 2013-2016 год.  
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Клиничната диагноза е установена в резултат на зависимостите между 

етиологичните фактори и съответната клинична находка, чрез щателно 

изследване на устната лигавица и класифициране на уврежданията според 

указанията за епидемиологична диагностика на заболяванията на оралната 

лигавица на СЗО. При клиничния преглед са анализирани следните 

елементи: характеристики на лезията, локализация, разпространение, 

етиологични или свързани фактори, зъбен статус, пародонтален статус, 

травматизъм и други.  

Изследваха се зависимостите между някои факторни променливи – 

възраст, пол, местоживеене и наблюдаваните 31 вида нозоологични единици 

(орални лезии). Потърси се какви са честотите, структурното разпределение и 

локализация на отделните видове орални лезии, като това беше направено 

както за всяка отделна нозолоогична единица, така и при групирането им в 5 

групи по клинични характеристики: 1) възпалителни и реактивни лезии; 2) 

инфекциозни лезии; 3) лезии свързани с общи заболявания и прием на 

медикаменти; 4) пигментни лезии и 5) премалигнени и малигнени лезии.  

 

Материал и методи по задача №2 
 

Да се сравнят постигнатите нива на диагностични съвпадения 

(диагностична ефективност) между класическия (стандартен) метод и 

системите VELscope и VisiLite Plus. Да се анализира влиянието на някои 

поведенчески и здравни факторни променливи върху оралните лезии.  

Обект на наблюдение: Какви са нивата (постигнатите проценти) на 

диагностични съвпадения при трите сравнявани метода, както в отделните 

нозологични единици, така и обобщено – в клиничните групи орални 

лезии? Какво е влиянието на поведенчески и здравни показатели върху 

оралните лезии?  

Единици на наблюдение: са пациентите с орални лезии прегледани 

и/или лекувани в отдел Орална патология, факултет по Дентална 

Медицина, МУ Пловдив.  

Признаци на наблюдение:  

1. Процентът на диагностично съвпадение при отделните видове 

лезии за цялата извадка.  

2. Процентът на диагностично съвпадение при трите сравнявани 

методи, като данните се разглеждат за: цялата извадка (без да има 

отдиференциране за отделните орални лезии; при групирането на 

лезиите на две групи – орални пренеоплазии и други лезии; при 
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групирането на лезиите на 5 клинични групи – възпалителни и 

реактивни лезии; инфекциозни лезии; лезии свързани с общи 

заболявания и прием на медикаменти; пигментни лезии и орални 

пренеоплазии и неоплазии.  

3.  Индивидуалното диагностично съвпадение при отделните 

нозоологични единици (всички 31 вида орални лезии) за всеки 

тестван диагностичен метод. 

Време на наблюдение: 01. 01. 2013 год. до 31. 10. 2016 год., като 

използването на нови методи стартира през Януари 2015 год.  

Място на наблюдение: Оралните лезии се наблюдават в отдел 

Орална патология, факултет по Дентална Медицина, МУ Пловдив. 

Хистологичните препарати се наблюдават в катедра по Патологична 

анатомия, Медицински факултет, МУ Пловдив и Медико-диагностична 

лаборатория, СМДЛ Тримед, гр. Пловдив. 

Органи на наблюдение: Ръководителят, докторантът и колеги от 

отдел Орална патология – диагностициращи оралните лезии. Четирима 

хистолога от катедра по Патологична анатомия, Медицински факултет, 

МУ Пловдив и Медико-диагностична лаборатория, СМДЛ Тримед, гр. 

Пловдив. 

Регистриране: Първичните данни са въведени в изготвен специален 

формуляр (анкетна карта) за целите на изследването. След попълването 

внимателно се провери за адекватност и пълнота на отговорите. Анкетите, 

отговарящи на горните условия, са кодирани и са нанесени в електронен 

вариант за последваща статистическа обработка.  

Статистическа обработка на данните: Резултатите са обработени 

със статистически пакет SPSS. 19. Ver и са статистически значими при 

ниво на значимост α=0,05.  

- дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и 

явления; 

- Х
2
 анализ (Chi-squaered test) – за установяване на зависимости 

между качествени променливи; 

- t-критерий на Стюдънт – за сравнение между две извадки с 

количествени променливи. Там където разпределението на 

количествените променливите не беше нормално се използва 

непараметричният аналог на t-теста, а именно u - критерия на Ман 

Уитни; 

- използвани са непараметрични статистически анализи: Kruskal 

Wallies test (аналог на параметричния десперсионен анализ) и 
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Friedman test (за три и повече зависими извадки за количествени 

променливи); 

- графичен анализ за онагледяване на получените резултати.  

Критерии на включване: 

- Всички пациенти, които са с диагностицирани орални лезии и 

попадат в периода на наблюдение 2013 год. – 2016 год. 

- Данните за всеки отделен пациент да са акуратно въведени и пълни 

в анкетната карта.  

Критерии на изключване:  

- Некоректно въведени данни на пациентите с орални лезии в 

анкетната карта. 

- Всички непатологични вродени и придобити състояния, като 

левкоедема, бял спонгиозенневус, скротален език, географски език, 

гранули на Fordyce, както и такива, свързани с физиологичните 

процеси на стареене, като варици на езика, атрофия и други са 

изключени от настоящото изследване. 
 

Методика на проучването 

В проучването попадат 232 орални лезии, които са диагностицирани 

по трите съпоставяни метода. На 184 от тях е извършена патохистологично 

изследване, с цел окончателното диагностициране. Всеки пациент включен 

в проучването е оценен на базата на приетия от изследователите 

алгоритъм, който включва анкетна карта, клиничен преглед и 

параклинични изследвания при необходимост.  

Елементите за оценка в анкетната част включват: пол, възраст, общо 

състояние на пациента, системни заболявания, прием на лекарства, 

употреба на алкохол и тютюн, вредни навици (парафункции), наличие на 

протези, честота на посещение при дентален лекар и други.  

Клиничната диагноза е установена въз основа на връзките между 

етиологичния фактор и съответното увреждане, чрез щателно изследване 

на устната лигавица и класифициране на уврежданията според указанията 

за епидемиологична диагностика на заболяванията на оралната лигавица 

на СЗО. При клиничния преглед са анализирани следните елементи: 

характеристики на лезията, локализация, разпространение, етиологични 

или свързани фактори, зъбен статус, пародонтален статус, травматизъм, 

наличие на протези и дали са добре адаптирани.  

При неясните клинични случаи, изискващи по-задълбочено проучване 

за установяване на точна окончателна диагнозата извършени 
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допълнителни изследвания, като нативно оцветяване, алергологични 

тестове, изследване за електропатогалванизъм, качествено и количествено 

изследване на слюнката, директно наблюдение на тъканната 

автофлуоресценция със системата VELscope и хемилуминесценция с 

VisiLite plus, биопсии и микробиологични изследвания. 
 

Използвани методи за ранна неинвазивна диагностика на орални 

(пренеоплазии) лезии в устната кухина, които използват светлина:   
 

Научна обосновка 

1. Автофлуоресценция.  

Всяка една от живите клетки съдържа молекули способни на 

автофлуоресценция, особено когато са активирани (възбудени) от 

специфични светлинни вълни. Възбуждането и излъчването на 

флуоресценция зависи от това, как светлината се разсейва и абсорбира в 

тъканта. Разсейването се причинява от различията в индекса на рефракция 

на различни тъканни компоненти, докато абсорбцията зависи от 

молекулния състав на същите компоненти. При хората тези 

флуоресциращи продукти са различни: триптофан, порфирини, колагенови 

влакна, еластин, NADH, флажини (FAD) и др. Това флуоресцентно 

сигнализиране е било използвано при оценка на метаболитни състояния на 

тъкани и идентифициране на диспластични клетки. Ако обаче се използва 

виолетова или синя светлина в затъмнена стая и ако клинициста наблюдава 

през окуляр или очила, които филтрират на практика цялата отразена 

светлина и пропускат светлината с дължина на вълната на 

флуоресциращите тъкани, автофлуоресценцията лесно се вижда. 

Дължините на вълните, които възбуждат флуоресценция в най-голяма 

степен варират от 400-460 nm, т.е. виолетова или синя светлина. Апаратът 

VELScop (R) използва синя светлина (436 nm) с пиков интензитет, като 

тази дължина на вълната стимулира особено зелена флуоресценция. 

Апаратът излъчва светлина от ръкохватка, която е свързана с източник на 

светлина и този, като наблюдаващия през филтриращ окуляр, който не 

позволява преминаването на отразената светлина. 

Една незряла или диспластична епителна клетка има по-малко 

производство на NADH и FAD отколкото нормална клетка, затова мукозни 

зони с такива клетки не флуоресцират, поради което изглеждат черни, 

чернозелени или черносини през окуляр. Освен това експериментални 

данни говорят, че при кръстосването на субепителните фибри с 

диспластични клетки същите губят флуоресцентна активност, което от 
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своя страна довеждат до черното петно, което се вижда през филтъра. 

Изследванията показват, че различията в автофлуоресценцията между 

нормалната мукоза и диспластичния епител (например при карцином) 

могат да бъдат 12 пъти повече и биопсиите на граничните зони между 

„зелената“ и „черната“ мукоза, показват, че много малко вероятно е мукоза 

със зелена/синя флуоресценция да съдържа диспластични клетки, докато 

при „черната“ мукоза е висока вероятността да съдържа такива клетки. 

Предимството на автофлуоресцентните тестове е, че светлината 

използвана да възбуди оралните епителни клетки прониква до най-

дълбоката част на епитела, така че лесно достига диспластичните клетки в 

по-дълбоките слоеве на епитела, както и на субепителните колагенови 

фибри. Това дълбоко проникване обаче може да се окаже в известна степен 

недостатък при определени случаи, защото няколко недиспластични 

тъканни промени са позитивни при този тест. Тези допълнителни 

положителни лезии не са истински (фалшиво положителни), но те 

определено изискват основно познаване на често срещаните орални лезии 

и преценка с видима светлина генерирана от близко разстояние, например 

отличните свойства да поглъща светлина на хемоглобина и отлагането на 

меланин, създават впечатлението за загуба на флуоресценция. Ако има 

многобройни дилатирани повърхностни съдове непосредствено под 

епитела, което може да се наблюдава при лека травма или възпаление, 

може да имитира загуба на флуоресценция (черно петно). 
 

 

Схема, която показва принципа на диагностиката с VELscope, 

базирана на биофлуоресценцията на лигавицата в устната кухина 

(източник: www.velscope.com) 

http://www.velscope.com/
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Зоните на редуцирана флуоресценция (тъмни зони) се считат 

съмнителни за епидермална дисплазия или дори плоскоклетъчен карцином 

(положителна находка), докато нормалната здрава лигавица изглежда 

ярко зелена. По Betz CS et al. 

 

 

2. Хемилуминесценция 

    

Системата VisiLite plus се основава на отражението на 

светлината от хиперкератотичните участъци по оралната лигавица, 

което ги прави да изглеждат бели на фона на непроменената лигавица, 

която абсорбира светлината и изглежда тъмна (Източник: 

www.vizilite.com.) 

 

Светлината идва или от хемилуминесцентни тръби или от лазер, като 

в последно време към кита VisiLite plus беше добавено толуидиново синьо 

за идентификация на аномалии в ядрата на клетките в повърхностните 

слоеве. Както и при другите помощни диагностични технологии VisiLite 

има и някои недостатъци. При него също има голям брой фалшиво 

положителни и фалшиво отрицателни резултати, по-скоро свързани с 

идентифициране на диспластични клетки, отколкото по отношение на 

хиперкератозата. Тестът винаги ще подсилва безвредни кератозни лезии, 

като например кератоза при дъвчене на бузите или левкоедема. Освен това 

http://www.vizilite.com/
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изисква употребата на оцетна киселина преди и след прегледа с 

осветяване. Производителят твърди, че “светлината от ViziLite се 

абсорбира от нормалната тъкан и отразява от диспластичната, като 

последната изглежда бяла“. Обаче отразената светлина не би трябвало да 

оказва ефект върху нашата способност да различаваме дисплазията, освен 

ако не е свързана с наличието на прекомерно количество повърхностен 

кератин макар че добавянето на толуидиново синьо дава възможност на 

ViziLite plus да идентифицира диспластични клетки или незрели клетки, 

когато те са достатъчно близо до повърхността. Като помощен тест тази 

система е ценна с това, че увеличава възможността за установяване на 

орални карциноми и преканцерозни състояния, откривайки 

хиперкератозни участъци, които могат да бъдат пропуснати при рутинен 

преглед. 

 

Материал и методи по задача № 3 
 

Цел: Да се състави профил на пациента с риск от развитие на орални 

пренеоплазии и неоплазии.  

Обект на наблюдение: Рисковите фактори при пациенти с орални 

пренеоплазии. 

Единици на наблюдение: Пациентите с орални лезии, прегледани 

или лекувани в отдел „Орална паталогия“, Факултет по дентална 

медицина, МУ Пловдив. 

Признаци на наблюдение: Рисковите фактори, асоциирани с 

оралните пренеоплазии, които включват тютюнопушене, алкохолна 

консумация, отклонения в оралния статус, възраст, локализация, наличие 

на протези и други.  

Място на наблюдение: Оралните лезии се диагностицират в отдел 

Орална патология“, Факултет по Дентална медицина, МУ „Пловдив“. Там 

се попълват и анамнестичните и клинични характеристики на пациентите с 

орални лезии. Наблюдението на хистологичните препарати е извършено в 

катедра по Патологична анатомия, Медицински факултет, МУ Пловдив и 

Медико диагностична лаборатория, СМДЛ „Тримед“, град Пловдив.  

Регистриране: Първичните данни са въведени в анкетна карта, която 

специално е изготвена за целите на изследването. Попълнените формуляри 

внимателно са проверени за адекватност и пълнота на отговорите, след 

което се кодират и се нанасят в електронен вариант за статистическа 

обработка.  
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Време на наблюдение: от Януари 2013 год. до Октомври 2016 год. 

Критериите за включване и изключване са напълно идентични с 

описаните в материал и методи по задача №2 

Статистическа обработка на данните: Резултатите са обработени 

със статистически пакет SPSS. 19. Ver и са статистически значими при 

ниво на значимост α=0,05.  

- дескриптивен анализ за описание на структурата на процеси и 

явления; 

- Х
2
анализ (Chi-squaered test) – за установяване на зависимости между 

качествени променливи; 

- t-критерий на Стюдънт – за сравнение между две извадки с 

количествени променливи. Там където разпределението на 

количествените променливите не беше нормално се използва 

непараметричният аналог на t-теста, а именно u - критерия на Ман 

Уитни;   

- приложен е множествен отговор (Multiple response) за обединяване 

на множество различни дихотомни променливи и анализирането им 

като нова многовариантна (с множество характеристики; категории) 

качествена променлива. 

 

Методика на проучването 

В тази част на дисертационния труд се извърши анкетно проучване на 

пациенти с орални лезии от отдел „Орална патология“, факултет по 

Дентална медицина, МУ „Пловдив“. Методът на поставяне на клиничната 

диагноза е описан в методика на проучването по задача № 2, като 

основните акценти в оценката на профила на пациента в риск от развитие 

на пренеопластични лезии включват: пол, възраст, общо състояние на 

пациента, наличие на системни заболявания, прием на лекарства и техния 

вид, употреба на алкохол и тютюн, вредни навици (парафункции), наличие 

на протези, честота на посещение при дентален лекар.  

Анализирани са зависимостите между факторните променливи: 

тютюнопушене, консумация на алкохол, носене на протеза, алергия, 

употреба на лекарства, наличие на хронични системни заболявания и др. и 

различните видове орални лезии.  

Оцени се величината на риска за появя на орални пренеоплазии, както 

за всеки отделен рисков фактор, така и при комбинираното им влияние. 

Изготвиха се стандартни критерии за оценка на пациенти с повишен риск и 

такива с висок риск.  
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РЕЗУЛТАТИ 
 

Резултати по задача №1 

 
В периода на проучването попадат 1612 пациента, които са 

консултирани и са получили стоматологични услуги в отделението по 

Орална патология, като се установяват общо 232 (14,39%) орални лезии.  

Разпределението на броя на  изследваните в проучването пациенти в 

4-рите години на наблюдение е представено на Фиг. 1. Използването на 

новите методи VELscope (I работна група – 51 (22 %) пациента) и ViziLite 

(II работна група – 43 (18.5%) пациента) стартира през януари 2015 г. и 

продължа до декември 2016 год. Пациентите, на които не са приложени 

новите неинвазивни методи за изследване на оралните лезии, т.е. 

използван е стандартният класически метод на орален оглед и палпация на 

лезиите, служат за контролна група – 138 (59.5%) случая. 

 

Фиг. 1 Разпределение на изследваните според годините на 

проведеното проучване. 

 
Брой Проценти 

 2013 12 5,2 

2014 56 24,3 

2015 89 38,7 

2016 73 31,7 

Общо 230 100,0 

 

Анализира се структурното разпределение на регистрираните 232 

лигавични лезии, като от тях 60 (25,9%) са на мъже, а на жени - 172 

(74,1%). Средната възраст на изследваните е 50,26±16,07 год. (възрастов 

диапазон 1 год. – 86 год). Възрастовото разпределение според пола на 

участващите в изследването е представено в Табл. 1. Установи се, че 

жените са с 6,72 год. по-възрастни от наблюдавания контингент мъже, като 

намереното различие във възрастта е статистически значимо (u=2,831, 

p=0,005) 
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Табл. 1 Средна възраст на изследваните мъже и жени 

 

 

 

пол Брой Средна 

Ст. 

отклонение u p 

Средна 

разлика 

възраст Мъж 60 45,28 17,039 
-2,831 0,005 -6,723 

Жена 172 52,01 15,383 

 

 

 

Най-висок процент от всички наблюдавани лезии в изследването са 

във възрастта между 50-60 год. – 49 (26,8%). (Табл. 2) Същата констатация 

за цитираната възрастова декада се прави и при разглеждането на данните 

за: орални пренеоплазии и неоплазии – 9 (29,0%), при лезиите свързани с 

общи заболявания и прием на медикаменти – 20 (30,3%) и при 

инфекциозните лезии – 4 (36,4%). Във възрастта между 40 и 50 год. са 

регистрирани 45 (24,6%) от всички отчитани лезии и най-тревожното в 

изследването ни е, че във възрастта до 40 год. е налице висок процент 

лезии – 40 (21,9%) 



Табл. 2 Структурно разпределение на патохистологични диагнози по клинични групи по възраст 

 

Патохистологични диагнози по клинични групи орални лезии 

Общо 
Възпалителни  

и реактивни 

лезии 

Инфек-

циозни 

лезии 

Лезии, свързани с общи 

заболявания и прием на 

медикаменти 

Пигментни 

лезии 

орални 

пренеоплазии  

и неоплазии 

В
ъ

зр
ас

т 

под 40 

год. 

Брой 19 3 11 2 5 40 

% Възраст 47,5% 7,5% 27,5% 5,0% 12,5% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

27,9% 27,3% 16,7% 28,6% 16,1% 21,9% 

40-50 

год. 

Брой 18 4 15 2 6 45 

% Възраст 40,0% 8,9% 33,3% 4,4% 13,3% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

26,5% 36,4% 22,7% 28,6% 19,4% 24,6% 

50-60 

год. 

Брой 16 4 20 0 9 49 

% Възраст 32,7% 8,2% 40,8% 0,0% 18,4% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

23,5% 36,4% 30,3% 0,0% 29,0% 26,8% 

60-70 

год. 

Брой 8 0 16 2 6 32 

% Възраст 25,0% 0,0% 50,0% 6,3% 18,8% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

11,8% 0,0% 24,2% 28,6% 19,4% 17,5% 

над 70 

год. 

Брой 7 0 4 1 5 17 

% Възраст 41,2% 0,0% 23,5% 5,9% 29,4% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

10,3% 0,0% 6,1% 14,3% 16,1% 9,3% 

Общо Брой 68 11 66 7 31 183 

% Възраст 37,2% 6,0% 36,1% 3,8% 16,9% 100,0% 

% Патохистологични диагнози по 

групи 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Разпределението по местоживеене на пациентите е следното – 204 

(88,7%) са от градове, а живеещите в селата са – 36 (11,3%). В таблица 3 са 

представени изследваните според местоживеенето по области, които са 17 

на брой. С оглед географското местоположение и административно 

структуриране най-голям процент от изследваните живеят в област 

Пловдив – 159 (69,1%), Пазарджик – 17 (7,4%) и Хасково – 13 (5,7%). В са 

дадени подробно пациентите по общини, като в проучването  се включват 

жители от 47 общини. 
 

Табл. 3 Разпределение на изследваните според местоживеенето по 

област. 

 
Брой Проценти 

 ПЛОВДИВ 159 69,1 

ПАЗАРДЖИК 17 7,4 

ХАСКОВО 13 5,7 

ТЪРГОВИЩЕ 1 0,4 

В.ТЪРНОВО 2 0,9 

СТ. ЗАГОРА 5 2,2 

СМОЛЯН 4 1,7 

ЯМБОЛ 3 1,3 

БЛАГОЕВГРАД 6 2,6 

ДОБРИЧ 2 0,9 

БУРГАС 6 2,6 

ВАРНА 3 1,3 

СЛИВЕН 4 1,7 

ПЛЕВЕН 1 0,4 

КЪРДЖАЛИ 1 0,4 

СОФИЯ 3 1,3 

ГАБРОВО 2 0,9 

Общо 230 100,0 

Общо 232  
 

В таблица 4 е представено разпределението на изследваните орални 

лезии в зависимост от  предварително поставената диагноза – по клинични 

характеристики, с най-голям процент са Lichen planus (ретикуларна форма) 

– 72 (31%), следвани от травматичен фибром – 38 (16.4%), на трето място 

по честота е левкоплакия – 32 (13.8%), на четвърто – Gingivitis 

hyperplastica – 17 (7,3%) и на пето място са папиломите – 12 (5.2%). 

Останалите лезии са представени в извадката по-рядко от изброените.  
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Табл. 4 Разпределение на оралните лезии според предварителната 

диагноза 

 
Брой Проценти 

 Fibroma traumaticus 38 16,4 

Stomatitis subprotetica 2 0,9 

Ulcus traumaticus 1 0,4 

Epulis fissuratum 5 2,2 

Granuloma piogenica 11 4,7 

Ranula 1 0,4 

Gingivitis hyperplastica 17 7,3 

Mucocelle 3 1,3 

Candidosis pseudomembranosa 3 1,3 

Glossitis rhombic mediana 6 2,6 

Afteus ulcus 3 1,3 

Papilloma 12 5,2 

Verrucae 1 0,4 

Glossitis Hunter-Muler 1 0,4 

Лихеноидни лекарствени реакции 1 0,4 

Нифедипинова гингивална хиперплазия 3 1,3 

Lichen planus (ретикуларна форма) 72 31,0 

Pemphigoid 3 1,3 

Амалгамена татуировка 2 0,9 

Melanosa 3 1,3 

Nevus 2 0,9 

Lichen planus (булозно-ерозивна форма) 5 2,2 

Leucoplakia 32 13,8 

Cheilitis actinica 1 0,4 

Cornu cutaneum 1 0,4 

Carcinoma spinocelullare 3 1,3 

Общо 232 100,0 
 

Структурното разпределение на окончателните диагнози, според 

патохистологичните резултати е пред ставено в Табл. 5, като хистологично 

изследване е направено на 184 пациента. Установеното разпределение на 

лезиите е следното – Lichen planus (ретикуларна форма) – 61 (33,2%), 

травматичен фибром – 34 (18,7%) и левкоплакия – 23 (12,5%). Тези три 

нозоологични единици лезии, подобно на поставените предварителни 

диагнози, запазват съответно първите си места с лека вариация в броя и 

процента си. На 4-то място вече е Granuloma piogenica – 19 (10,3%) и отново 
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на 5-та позиция е Papilloma – 9 (4,9%). Lichen planus (булозно-ерозивна 

форма) се среща при 5 (2,7%) от лезиите, сквамозният клетъчен карцином е 

установен при 3 (1,6%) – на единият пациент не е направена хистологична 

диагноза, поради вече установен карцином и напредналият му стадии.  
 

Табл. 5 Разпределение на оралните лезии според патохистологична 

диагноза. 

 

Брой 

% без 

хистол. 

изследване 

% само с 

хистологични 

диагнози 

Честота на 

разпространение  

(n=1612) 

 Травматичен фибром 34 14,7 18,5 2,11 

Травматична язва 1 0,4 0,5  

Epulis fissuratum 3 1,3 1,6  

Granuloma piogenica 19 8,2 10,3 1,18 

Ranula 2 0,9 1,1  

Gingivitis hyperplastica 6 2,6 3,3 0,37 

Мукоцеле 3 1,3 1,6  

Псевдомембранозна 

кандидоза 

1 0,4 0,5  

Афтозни улцерации 1 0,4 0,5  

Папилом 9 3,9 4,9 0,56 

Лихеноидни лекарствени 

реакции 

1 0,4 0,5  

Нифедипинова гингивална 

хиперплазия 

1 0,4 0,5  

Lichen planus (ретикуларна 

форма) 

61 26,3 33,2 3,78 

Pemphigoid 4 1,7 2,2  

Амалгамена татуировка 2 0,9 1,1  

Меланоза 3 1,3 1,6  

Хемангиом 1 0,4 0,5  

Невус 1 0,4 0,5  

Lichen planus (булозно-

ерозивна форма) 

5 2,2 2,7 0,31 

Левкоплакия 23 9,9 12,5 1,43 

Cornu cutaneum 1 0,4 0,5  

Сквамозен клетъчен 

карцином 

2 0,9 1,1 0,12 

Общо 184 79,3 100,0  

 Няма хистологично 

изследване 

48 20,7 
 

 

Общо 232 100,0   
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В табл. 6 е представено структурното разпределение на лезиите, като 

те са групирани в пет клинични категории по групи, в зависимост от 

данните от патохистологичната диагноза (ПХД). Най-голям процент от 

анализираните лезии представляват възпалителните и реактивни лезии 68 

(37,0%), следвани от лезиите свързани с общи заболявания и прием на 

медикаменти 67 (36,4%), на трето място саоралните пренеоплазии и 

неоплазии - 31 (16,8%) и най-рядко се срещат пигментните лезии. 

 

Табл 6. Разпределение на оралните лезии според 

патохистологичните диагнози по клинични групи 

 Брой Проценти 

 Възпалителни и реактивни лезии 68 37,0 

Инфекциозни лезии 11 6,0 

Лезии, свързани с общи заболявания (вкл. автоимунни 

процеси) и прием на медикаменти 

67 36,4 

Пигментни лезии 7 3,8 

Орални пренеоплазии и неоплазии 31 16,8 

Общо 184 100,0 

 Не е направено патохистологично изследване 48  

Общо 232  
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На 184 пациента (на всички е извършено патохистологично 

изследване) от проучването с орални лезии са снети детайлни 

анамнестични и клинични данни. Установи се, че по-голямата част от 

оралните пренеоплазии и неоплазии са разположени основно букално (на 

различни позиции), като 3 се намират на пода на устната кухина, 2 лезии (1 

лихем планус булозно-ерозивна форма, 1 левкоплакия, разположена 

гингивално + вестибуларно) и съответно по 1 на вестибулум и долна 

челюст.  

Възпалителните и реактивни лезии, които са попаднали в анкетното 

проучване са 68 (37,0%). Те са основно локализирани букално, гингивално, 

лингвално и на долна устна.  

Инфекциозните лезии са 11 (6,0%), като основно са разположени на 

небцето, букално и гингивално.   

Лезиите свързани с общи заболявания и прием на медикаменти са 67 

(36,4%), като отново по-голямата част от тях са разположени букално, на 

долна устна, гингивално и лингвално.  

Най-рядко се срещат пигментните лезии, които са общо 7 (3,8%), по 

една от тях се намират на дясно букално, на пода на устната кухина, на 

гингива – горе и долу вестибуларно, устна кумисура, двустранно букално и 

букално+език. Зависимостта между локализацията (детайлна) и 

патохистологичната диагноза по групи е статистически значима 

(Likelihood ratio=107,33; p=0,044). 

Подробната локализация на оралните пренеоплазии и неоплази ще 

бъде разгледана в глава 3 с цел оценка на риска при разположение лезиите 

на определени известни рискови места в устната кухина. С цел по-

практично клинично представяне на данните за денталните лекари в Табл.7 

отново е дадено разпределението на лезиите според оралната им 

локализация, но тук тя вече е по-обобщена. Най-много от оралните 

пренеоплазии и неоплазии са с букална локализация – 14 (48,3%), 9 

(31,0%) са разположени гинигивално, 3 (10,3%) са на пода на устната 

кухина. На езика и на долната устна съответно има по 1 или 2 от този вид 

лезии. Наблюдаваните пигментни лезии са разположени по една или 2 на 

следните места: небце, букално, пода на устната кухина, устна кумисура и 

език. Лезиите свързани с общи заболявания и прием на медикаменти най-

често се разполагат букално – 20 (31,7%), гингивално – 10 (15,9%), по 6 

(9,5%) на езика, на долната устна и на вестибулума са 4 (6,3%). 

Пигметните лезии се намират букално, гингивално, на пода на устната 
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кухина и устната кумисура. Инфекциозните лезии са разположени букално 

– 4 (44,4%), небце – 3 (33,3%), 1 (11,1%) гингивално. Най-честата 

локализация на възпалителните и реактивни лезии е букално – 37 (60,7%), 

гингивално – 8 (13,1%) и съответно по 4 (6,6%) на езика и на долната 

устна. 

В Табл. 8 са представени отделните видове орални пренеоплазии и 

неоплазии със съответната им локализация. Местата в устната кухина с 

левкоплакия, които са с най-висок процент, са: гингива – 9 (40.9 %), 

букално – 7 (31.8 %) и по две (100 %) левкоплакии, разположени на езика и 

букално-гингивално. В проучването има два случая със сквамозен 

клетъчен карцином, които се намират съответно букално и на пода на 

устната кухина. Булозно-ерозивната форма на лихен планус се открива 

най-често букално – 3 (75.0 %) и един случай е установен на пода на устна 

кухина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табл. 7 Разпределение на оралните лезии според локализацията в устната кухина.  
 

 

Локализация по-обща 

Общо 
Език 

Горна 
устна 

Долна 
устна 

Небце 
Букал 

но 

Гин-
гивал-

но 

Под - 
устна 

кухина 

Устна 
коми-
сура 

Букално/ 
гинги-
вално 

Интер 
дентално 

Екстрао
рално 

Букално/
език 

Вести
булум 

Език/
долна 
устна 

Долна 
че-

люст 

П
ат

о
х

и
ст

о
л
о

ги
ч

н
и

 д
и

аг
н

о
зи

 п
о

 г
р

у
п

и
 

Възпалител
ни и 

реактивни 
лезии 

Count 4 0 4 0 37 8 1 1 0 2 0 1 2 0 1 61 

% within ПХД по групи 6,6% 0,0% 6,6% 0,0% 60,7% 13,1% 1,6% 1,6% 0,0% 3,3% 0,0% 1,6% 3,3% 0,0% 1,6% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

33,3% ,0% 36,4% 0,0% 49,3% 26,7% 14,3% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 16,7% 36,1% 

Инфекциоз
ни лезии 

Count 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

% within ПХД по групи 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 44,4% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 5,3% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 5,3% 

Лезии, 
свързани с 

общи 
заболя-

вания (вкл. 
aвтоимунни 
процеси) и 
прием на 

медикамент
и 

Count 6 1 6 2 20 10 2 2 1 2 1 2 4 1 3 63 

% within ПХД по групи 9,5% 1,6% 9,5% 3,2% 31,7% 15,9% 3,2% 3,2% 1,6% 3,2% 1,6% 3,2% 6,3% 1,6% 4,8% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

50,0% 100,0
% 

54,5% 40,0% 26,7% 33,3% 28,6% 50,0% 33,3% 50,0% 100,0% 66,7% 66,7% 100,0
% 

50,0% 37,3% 

Пигментни 
лезии 

Count 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 7 

% within ПХД по групи 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 6,7% 14,3% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 4,1% 

Премалигн
ени и 

малигнени 
лезии 

Count 2 0 1 0 12 9 3 0 2 0 0 0 0 0 0 29 

% within ПХД по групи 6,9% 0,0% 3,4% 0,0% 41,4% 31,0% 10,3% ,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

16,7% 0,0% 9,1% 0,0% 16,0% 30,0% 42,9% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,2% 

Total Count 12 1 11 5 75 30 7 4 3 4 1 3 6 1 6 169 

% within ПХД по групи 7,1% ,6% 6,5% 3,0% 44,4% 17,8% 4,1% 2,4% 1,8% 2,4% 0,6% 1,8% 3,6% ,6% 3,6% 100,0% 

% within Локализация 
по-обща 

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



 

Табл. 8 Локализация на оралните оралните пренеоплазии и неоплазии. 

 

ПХД - само пренеоплазии и карциноми 

Общо 

Лихен планус  

(булозно-ерозивна форма) Левкоплакия 

Cornu 

cutaneum 

Сквамозен клетъчен 

карцином 

Л
о
к
ал

и
за

ц
и

я
 п

о
-о

б
щ

а 

Език Брой 0 2 0 0 2 

% Локализация по-обща 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 6,9% 

Долна 

устна 

Брой 0 1 0 0 1 

% Локализация по-обща 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 0,0% 4,5% 0,0% 0,0% 3,4% 

Букално Брой 3 7 1 1 12 

% Локализация по-обща 25,0% 58,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 75,0% 31,8% 100,0% 50,0% 41,4% 

Гинги-

вално 

Брой 0 9 0 0 9 

% Локализация по-обща 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 0,0% 40,9% 0,0% 0,0% 31,0% 

Под - 

устна 

кухина 

Брой 1 1 0 1 3 

% Локализация по-обща 33,3% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 25,0% 4,5% ,0% 50,0% 10,3% 

Букално/ 

гинги-

вално 

Брой 0 2 0 0 2 

% Локализация по-обща 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 6,9% 

Общо Брой 4 22 1 2 29 

% Локализация по-обща 13,8% 75,9% 3,4% 6,9% 100,0% 

% ПХД - само пренеоплазии и карциноми 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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На Табл. 9 е представена средната възраст на пациентите, в 

зависимост от установената лезия (лезиите са групирани в пет клинични 

групи). С орални пренеоплазии и неоплазии са най-възрастните в 

изследването пациенти – 54,81±15,72 год., слечаите с лезии свързани с 

общи заболявания и прием на медикаменти са на 52,12±14,43 год., а 

останалите групи пациенти са под 50 годишна възраст - средна възраст от 

47,64 до 48,59 год.  
 

Табл. 9 Средна възраст на изследваните според клиничните групи 

орални лезии 

 Брой Средна 

Ст. откло-

нение 

Мини-

мум 

Мак-

симум 
F р 

Възпалителни и 

реактивни лезии 

68 48,59 17,583 8 85 

1,049 0,383 

Инфекциозни лезии 11 47,64 11,192 21 58 

Лезии, свързани с общи 

заболявания (вкл. 

автоимунни процеси) и 

прием на медикаменти 

66 52,12 14,433 1 80 

Пигментни лезии 7 48,43 24,117 5 72 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

31 54,81 15,721 23 86 

Общо 183 50,85 16,156 1 86 
 

При сравнението на възрастта между двата пола за отделните групи 

лезии се установи, че при мъжете значително по-рано (14,11 год.) се 

появяват възпалителни и реактивни лезии, отколкото при жените. (Табл. 



30 
 

10) Лезиите свързани с общи заболявания също настъпват по-рано при 

мъжете от колкото при жените, като намерената разлика е 3,95 год. 

Оралните пренеоплазии се срещат при двата пола почти  на сходна 

възраст, като жените са средно с 1,4 год. по-млади от мъжете. 
 

Табл. 10 Възрастова структура на оралните лезии според 

патохистологичните диагнози по групи в зависимост от пола 

Патохистологични 

диагнози по групи Пол Бр. Средна 

Ст. 

откло-

нение u p 

Средна 

разли-

ка 

Възпалителни и 

реактивни лезии 
възраст Мъж 22 39,05 16,949 -

3,260 
0,002 -14,107 

Жена 46 53,15 16,138 

Инфекциозни 

лезии 
възраст Мъж 3 49,33 9,018 

0,343 0,745 2,333 
Жена 8 47,00 12,410 

Лезии, свързани 

с общи 

заболявания и 

прием на 

медикаменти 

възраст Мъж 15 49,07 16,871 

-

0,831 
0,416 -3,953 

Жена 

51 53,02 13,693 

Пигментни лезии възраст Мъж 1 64,00 . 
0,664 0,536 18,167 

Жена 6 45,83 25,325 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

възраст Мъж 9 55,78 17,803 
0,216 0,830 1,369 Жена 22 54,41 15,224 
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В Табл. 11 е представено структурното разпределение по пол и по 

групи лезии, като се установява, че няма значима зависимост между пола и 

вида на установената лезия (х
2
=2,339,р=0,674). Оралните пренеоплазии и 

неоплазии се срещат малко по-често при мъжете – 9 (18,0%), отколкото 

при жените - 22 (16,4%). Същото, но вече по-ясно изразено, се отнася и за 

възпалителните и реактивни лезии - те преобладават с близо 10% при 

мъжете, до като лезиите свързани с общи заболявания и прием на 

медикаменти се срещат по-често при жените (38,8%), отколкото при 

мъжете (30,0%).  

 

Табл. 11 Разпределение на оралните лезии по клинични групи в 

зависимост от пола  

 

Патохистологични диагнози по клинични групи орални 

лезии 

Общо Х
2
 р 

Възпали 

телни и 

реактивни 

лезии 

Инфекциоз

ни лезии 

Лезии, 

свързани с 

общи 

заболявания 

и прием на 

медикаменти 

Пигмент 

ни лезии 

Орални 

пренео 

плазии и 

неоплазии 

пол Мъж Бр. 22 3 15 1 9 50   

% при 

пол 
44,0% 6,0% 30,0% 2,0% 18,0% 100,0% 

2,339
a
 0,674 

Жена Бр. 46 8 52 6 22 134 

% при 

пол 
34,3% 6,0% 38,8% 4,5% 16,4% 100,0% 

Общо Бр. 68 11 67 7 31 184 

% при 

пол 
37,0% 6,0% 36,4% 3,8% 16,8% 100,0% 

 

Всички пациенти – 5 случая с Lichen planus (булозно-ерозивна 

форма) са  при жени, по-голямата част от левкоплакията също се 

установява при тях – 16 (69,6%). Меланозата и амалгамната татуировка, 

лихеноидна лекарствена реакция, Epulis fissuratum, травматична язва са 

установени само при жени. Lichen planus (ретикуларна форма) отново 

преобладава при жените – 48 (78,4%), Granuloma piogenica – 14 (73,7%), 

травматичен фибром – 22 (64,7%) и папилом – 8 (88,9%) също се срещат 

основно при жените. 

В Табл. 12 е представена зависимостта между местоживеенето (град 

или село) и групите лезии, като се установи, че при пациентите в града се 

установяват малко по-често орални пренеоплазии и неоплазии – 28 
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(17,5%), отколкото при случаите от селата – 3 (13,0%). Пигментните лезии 

се отчитат само при пациенти от града. Възпалителните и реактивни лезии 

се срещат по-често при пациентите от селата – 10 (43,5%), отколкото при 

тези от града - 57 (35,6%). Останалите групи инфекциозни лезии и такива 

свързани с общи заболявания са разпределени по сходен начин според 

местоживеенето на пациентите.  

 

Табл. 12 Разпределение на оралните лезии по клинични 

групи според местоживеенето 

  

 

Патохистологични диагнози по клинични групи 

орални лезии 

Общо Х
2
 р 

Възпали 

телни и 

реактивни 

лезии 

Инфек 

циозни 

лезии 

Лезии, 

свързани 

с общи 

заболя 

вания  

Пигмент

ни лезии 

Орални 

пренео 

плазии и 

неоплазии 

М
ес

то
 

ж
и

в
ее

н
е град Бр. 57 9 59 7 28 160   

%  35,6% 5,6% 36,9% 4,4% 17,5% 100,0%   

село Бр. 10 2 8 0 3 23 1,920
a
 0,750 

%  43,5% 8,7% 34,8% 0,0% 13,0% 100,0%   

Общо Бр. 67 11 67 7 31 183   

%  36,6% 6,0% 36,6% 3,8% 16,9% 100,0%   

 
 

Резултати и обсъждане по задача №2 

 

В Tабл. 13 е представено структурното разпределение на оралните лезии 

(окончателните диагнози са според патохистологичните резултати) в 

зависимост от относителните дялове на наличие или отсъствие на съвпадение 

с предварително поставената диагноза. Отчита се съвпадение на диагнозите 

при общо 148 (80,4%) от наблюдаваните орални лезии, а при 36 (19,6%) няма 

такова съвпадение. Най-висок процент на съвпадение между 

патохистологичната и предварителната диагноза са при лезиите, свързани с 

общи заболявания и прием на медикаменти – 59 (88,1%) и при оралните 

пренеоплазии и неоплазии – 27 (87,1%). Наблюдаваното съвпадение при 

възпалителните и реактивни лезии е 53 (77,9%). Най-ниското отчетено 

съвпадение се констатира при пигментните лезии – 3 (42.9%). Установи се, че 

различието между относителните дялове на наличие и отсъствие на 

диагностично съвпадение при отделните групи орални лезии е статистически 

изразимо – Likelihood Ratio = 14,211, p=0,007. 
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Табл. 13 Диагностични съвпадения в отделните клинични групи 

лезии  

 

Съвпадения 

Общо 

Like 

lihood 

Ratio р 

няма 

съвпадение 

има 

съвпадение 

К
л
и

н
и

ч
н

и
 г

р
у
п

и
  

о
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Възпалителни и 

реактивни лезии 

Бр. 15 53 68 

14,211 0,007 

%  22,1% 77,9% 100,0% 

Инфекциозни лезии 
Бр. 5 6 11 

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

Лезии, свързани с 

общи заболявания  

Бр. 8 59 67 

%  11,9% 88,1% 100,0% 

Пигментни лезии 
Бр. 4 3 7 

%  57,1% 42,9% 100,0% 

Орални пренеоплазии 

и неоплазии 

Бр. 4 27 31 

%  12,9% 87,1% 100,0% 

Общо Бр. 36 148 184 

%  19,6% 80,4% 100,0% 

 

 

 

Потърси се има ли зависимост между съвпадението на 

предварителните диагнози на оралните лезии с окончателните при 

съпоставените диагностични методи: класическия и новите неинвазивни - 

VELscope и ViziLite. (Табл. 14) Най-висок процент на съвпадение се 

установи при лезиите, които са диагностицирани с ViziLite – 33 (76,7%), 

следвани от данните за съвпадение при използване на VELscope и на 
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последно място са потвърдените диагнози при прилагане на класическия 

метод. При 48 (20,7% от всички изследвани) не е извършено хистологично 

изследване. Трябва да се отбележи, че при всички случаи, при които е 

използван ViziLite, има и хистологични резултати на оралните. Разликата в 

относителните дялове на съвпадение на диагнозите между сравняваните 

методи е средно около 10%, като това различие е статистически изразимо 

(Х
2
 = 17,812; р=0,007). 

 

Табл. 14 Диагностични съвпадения при трите съпоставени 

диагностични метода. 

 

Съвпадения 

Общо Х
2 

p 
няма 

съвпаде 

ние 

има 

съвпаде

ние 

липсва 

хистологично 

изследване 

И
зп

о
л
зв

ан
 н

о
в
 

м
ет

о
д

 

Класически 

метод 

Бр. 19 80 39 138 

17,812 0,007 

%  13,8% 58,0% 28,3% 100,0% 

Използван е 

VELscope 

Бр. 7 35 9 51 

%  13,7% 68,6% 17,6% 100,0% 

Използван е 

ViziLite 

Бр. 10 33 0 43 

%  23,3% 76,7% 0,0% 100,0% 

Общо Бр. 36 148 48 232 

%  15,5% 63,8% 20,7% 100,0% 

 

В Табл. 15 е представено структурното разпределение между 

оралните пренеоплазии и неоплазии и всички останали лезии в зависимост 

от това дали има съвпадение или няма между предварителните и 

окончателни диагнози. На всички орални пренеоплазии и неоплазии е 

извършено хистологично изследване, като по-горе се цитира, че при 27 

(87,1%) от тях има съвпадение. При другите лезии съвпадението в 

диагнозите е при 121 (60.2 %) от случаите. Намерената разлика (от близо 

27%) в диагностично съвпадение между оралните пренеоплазии и 

останалите лезии е статистически изразима – Likelihood Ratio = 16,716, 

р=0.000. 
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Табл. 15 Разлики в диагностичните съвпадения между орални 

пренеоплазии, неоплазии и другите останали лезии. 

 

Съвпадения 

Общо 

Like 

lihood 

Ratio 

p 
няма 

съвпа

дение 

има 

съвпа

дение 

липсва 

хистоло

гично 

изслед 

ване 

Орални 

пренео 

плазии и 

други 

лезии 

Други лезии Бр. 32 121 48 201 

16,716 0,000 

%  15,9% 60,2% 23,9% 100,0% 

Орални пренео 

плазии и неоплазии 

Бр. 4 27 0 31 

%  12,9% 87,1% 0,0% 100,0% 

Общо Бр. 36 148 48 232 

%  15,5% 63,8% 20,7% 100,0% 

 

В Табл. 16 е представено разпределението между съвпаденията в 

диагнозите при оралните пренеоплазии, неоплазии и другите лезии в 

зависимост от трите използвани метода за диагностициране на оралните 

лезии. Най-високият процент на диагностично съвпадение се отчете при 

оралните пренеоплазии и неоплазии, когато диагнозата е поставена по 

класическия метод – 14 (93,3%), но той се дължи на това, че всички 

случаи са на авансирали карциноми в напреднал стадии на развитие . При 

използването на VELscope е най-нисък процентът на съвпадение – 7 

(77,8%), а при ViziLite е 6 (85,7%), поради факта , че са изследвани с тези 

два метода основно лезии суспектни за малигнена трансформация. За 

немалигнените лезии се констатира противоположна тенденция - най-

нисък процент на диагностично съвпадение има при класическия метод – 

66 (53,7%), с VELscope съвпадението на диагнозите е 28 (66,7%), а при 

диагностицирането с ViziLite то е най-високо – 27 (75%). Статистически 

изразимо междугрупово различие се установи само в групата, при която 

се диагностицираха оралните лезии с класическия метод - Likelihood Ratio 

= 12,963, р = 0.002. При останалите групи, в които са използвани новите 

неинвазивни методи, въпреки наблюдаваните различия (от около 10%) в 

относителните дялове на наличие и отсъствие на диагностично 

съвпадение, няма статистически значими разлики (р>0,05). Липсата на 

сигнификантни различия между сравняваните процентни дялове е 

възможно да се дължи на допуснати грешки от втори род, тъй като броят 

на изследваните лезии с новите методи VELscope и ViziLite е ограничен – 
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за първия метод те са 51 лезии, а за втория са само 43. Възможно е при 

увеличаване на броя на изследваните лезии това да се промени и 

различието да придобие статистически значим израз.  

 

Табл. 16 Разлики в диагностичните съвпадения между оралните 

пренеоплазии и неоплазии и останалите други лезии в зависимост от 

диагностичния метод. 

 

Съвпадения 

Общо 

Likelih

ood 

Ratio 

p 
няма 

съвпаде 

ние 

има 

съвпадение 

липсва 

хистологично 

изследване 

К
л
ас

и
ч
ес

к
и

 

м
ет

о
д

 

 
Други лезии 

Бр. 18 66 39 123 

12,963 0,002 

%  14,6% 53,7% 31,7% 100,0% 

Орални пренео 

плазии и неоплазии 

Бр. 1 14 0 15 

%  6,7% 93,3% ,0% 100,0% 

Общо 
Бр. 19 80 39 138 

%  13,8% 58,0% 28,3% 100,0% 

И
зп

о
л
зв

ан
 е

 

V
E

L
sc

o
p
e 

 
Други лезии 

Бр. 5 28 9 42 

4,127 0,327 

%  11,9% 66,7% 21,4% 100,0% 

Орални пренео 

плазии и неоплазии 

Бр. 2 7 0 9 

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

Общо 
Бр. 7 35 9 51 

%  13,7% 68,6% 17,6% 100,0% 

И
зп

о
л
зв

ан
 е

 

V
iz

iL
it

e 

 
Други лезии 

Бр. 9 27  36 

3,572 0,451 

%  25,0% 75,0%  100,0% 

Орални прене 

оплазии и неоплазии 

Бр. 1 6  7 

%  14,3% 85,7%  100,0% 

Общо 
Бр. 10 33  43 

%  23,3% 76,7%  100,0% 

 

Потърси се какъв е процентът на съвпадения между предварителните 

диагнози и окончателните при останалите немалигнени орални лезии (но 

групирани по клинични групи) при отделните сравнявани диагностични 

методи. (Табл. 17) Оралните пренеоплазии вече бяха коментирани към 

анализа на Табл. 16 Възпалителните и реактивни лезии са с най-висок 

процент на съвпадение в групата, при която е използван VELscope – 14 

(82,4%), а най-нисък е процентът потвърдени диагнози в групата, при 

която е използван ViziLite – 5 (62,5%).  

Съвпадението на диагнозите при лезиите, свързани с общо 

заболяване и прием на медикаменти, е в по-голяма степен постигнато при 

диагностициране с VELscope – 11 (91,7%), отколкото с ViziLite – 19 

(82,6%). 
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Табл. 17 Диагностични съвпадения в отделните клинични групи лезии 

в зависимост от диагностичния метод 

 

Съвпадения 

Общо 

Like 
lihood 
Ratio р няма  има  

К
л
ас

и
ч
ес

к
и

 м
ет

о
д

 

К
л
и

н
и

ч
н

и
 г

р
у
п

и
 

 о
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Възпалителни и реактивни 
лезии 

Бр. 9 34 43 

14,211 0,007 

% 20,9% 79,1% 100,0% 

Инфекциозни лезии 
Бр. 3 2 5 

% 60,0% 40,0% 100,0% 

Лезии, свързани с общи 
заболявания  

Бр. 3 29 32 

% 9,4% 90,6% 100,0% 

Пигментни лезии 
Бр. 3 1 4 

% 75,0% 25,0% 100,0% 

Орални пренеоплазии  
и неоплазии 

Бр. 1 14 15 

% 6,7% 93,3% 100,0% 

Общо Бр. 19 80 99 

% 19,2% 80,8% 100,0% 

И
зп

о
л
зв

ан
 е

 V
E

L
sc

o
p
e 

К
л
и

н
и

ч
н

и
 г

р
у
п

и
  

о
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Възпалителни и реактивни 
лезии 

Бр. 3 14 17 

1,765 0,779 

% 17,6% 82,4% 100,0% 

Инфекциозни лезии 
Бр. 0 1 1 
% 0,0% 100,0% 100,0% 

Лезии, свързани с общи 
заболявания   

Бр. 1 11 12 
% 8,3% 91,7% 100,0% 

Пигментни лезии 
Бр. 1 2 3 
% 33,3% 66,7% 100,0% 

Орални пренеоплазии  
и неоплазии 

Бр. 2 7 9 
% 22,2% 77,8% 100,0% 

Общо Бр. 7 35 42 
% 16,7% 83,3% 100,0% 

И
зп

о
л
зв

ан
 е

 V
iz

iL
it

e 

К
л
и

н
и

ч
н

и
 г

р
у
п

и
  

о
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Възпалителни и реактивни 
лезии 

Бр. 3 5 8 

2,332 0,507 

% 37,5% 62,5% 100,0% 

Инфекциозни лезии 
Бр. 2 3 5 

% 40,0% 60,0% 100,0% 

Лезии, свързани с общи 
заболявания   

Бр. 4 19 23 

% 17,4% 82,6% 100,0% 

Орални пренеоплазии  
и неоплазии 

Бр. 1 6 7 

% 14,3% 85,7% 100,0% 

Общо Бр. 10 33 43 

% 23,3% 76,7% 100,0% 
  

На Табл. 18 е представенавидът на извършената биопсията при 

отделните видове лезии. При по-малко от 30 % от оралните пренеоплазии и 

неоплазии е използвана ексцизионната техника. При инфекциозните лезии и 

при възпалителните реактивни лезии процентът на извършени ексцизии е 

съответно 83% и 78.8%, което е близо три пъти по-висок относителен дял на 

ексцизии, отколкото при орални пренеоплазии и неоплазии. Различията в 
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структурното разпределение на видовете лезии и използвания вид биопсия са 

статистически значими – Likelihood Ratio=39,199, р=0,000. 
Табл. 18 Вид биопсия използвана при отделните клинични групи лезии 

 
Вид биопсия 

Общо 

Like 

lihood 

Ratio 

р 

Инцизионна Ексцизионна 

К
л
и

н
и

ч
н

и
 г

р
у
п

и
  
 

о
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Възпалителни и 

реактивни лезии 

бр 7 26 33 

39,199 0,000 

%  21,2% 78,8% 100,0% 

Инфекциозни лезии бр 1 5 6 

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

Лезии, свързани с 

общи заболявания и 

прием на медикаменти 

бр 32 5 37 

%  86,5% 13,5% 100,0% 

Пигментни лезии бр 2 3 5 

%  40,0% 60,0% 100,0% 

Орални пренеоплазии 

и неоплазии 

бр 13 5 18 

%  72,2% 27,8% 100,0% 

Общо бр 55 44 99 

%  55,6% 44,4% 100,0% 
 

 

 

В Табл. 19 са представени подробно всички намерени орални лезии, 

при които има или няма съвпадение на предварителната диагноза при 

диагностициране по класическия метод. Пълно диагностично съвпадение 

се отчита при Epulis fissuratum, Gingivitis hyperplastica, Мукоцеле, 

Псевдомембранозна кандидоза, Нифедипинова гингивална хиперплазия, 

Левкоплакия, Cornu cutaneum и Сквамозен клетъчен карцином. По-

значителен интерес представляват видовете лезии, при които има пълно 

несъвпадение (те са по една, или се отчита голям процент на липса на 

съвпадение между първоначалните и окончателни диагнози). Примери за 
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такива случаи са: меланоза, хемангиом и Granuloma piogenica. При 

последната възпалителна или реактивна лезия от тринадесет установени 

лезии, 7 (53.8 %) са с непотвърдени патохистологични диагнози. При 

папилома при ¾ от диагностицираните случаи е допусната грешка, което 

представя този вид лезия като трудно диагностицируема. 

 
 Табл. 19 Диагностични съвпадения при отделните видове орални 

лезии – използван е класическия диагностичен метод. 

 
Съвпадения 

Общо 

Likelih
ood 

Ratio р 
няма 

съвпадение 
има 

съвпадение 

О
р
ал

н
и

 л
ез

и
и

 

Fibroma traumaticus Бр. 2 17 19 

40,106 0,154 

%  10,5% 89,5% 100,0% 

Epulis fissuratum Бр. 0 2 2 

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

Granuloma piogenica Бр. 7 6 13 

%  53,8% 46,2% 100,0% 

Gingivitis hyperplastica Бр. 0 6 6 

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

Mucocelle Бр. 0 3 3 

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

Candidosis pseudomembranosa Бр. 0 1 1 

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

Papilloma Бр. 3 1 4 

%  75,0% 25,0% 100,0% 

Нифедипинова гингивална 
хиперплазия 

Бр. 0 1 1 

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

Lichen planus (ретикуларна 
форма) 

Бр. 2 26 28 

%  7,1% 92,9% 100,0% 

Pemphigoid Бр. 1 2 3 

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

Амалгамена татуировка Бр. 1 1 2 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Melanosa Бр. 1 0 1 

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

Hemangioma Бр. 1 0 1 

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

Lichen planus (булозно-ерозивна 
форма) 

Бр. 1 3 4 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

Leucoplakia Бр. 0 9 9 

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

Cornu cutaneum Бр. 0 1 1 

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

Carcinoma spinocelullare Бр. 0 1 1 

%  0,0% 100,0% 100,0% 
Общo Бр. 19 80 99 

 %  19,2% 80,8% 100,0% 
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Анализира се какъв е процентът на диагностично съвпадение при 

лезиите, диагностицирани с VELscope. (Табл. 20) Папиломът е 

диагностициран с VELscope екзактно. Трябва да се отбележи, че от общо 

осем случая на левкоплакия при две от тях 25 % няма съвпадение на 

диагнозите, а същата закономерност се наблюдава за този вид лезии и при 

диагностицирането и с ViziLite (Табл. 21). При (два случая) Ranula и при 

(три случая) Granuloma piogenica по един от двата вида лезии няма 

съвпадение на диагнозите. Обобщено за Lichen planus (ретикуларна форма) 

може да се каже, че и при трите сравнявани метода има от 7 до 14 % 

допускане на несъответствия между окончателната диагноза и крайната. И 

двата случая с меланоза са точно диагностицирани с VELscope, но за 

съжаление в групата, при която е използван ViziLite, не е попаднала такава 

лезия и съответно не може да се даде оценка на неговата диагностична 

способност за този вид лезии. Един случай с Lichen planus (булозно-

ерозивна форма) попада в групата, при която е използван VELscope и е 

диагностициран точно, но няма попаднала такава лезия в групата с 

ViziLite. Със сквамозен клетъчен карцином, са 3 случая, като при трите 

има диагностично съвпадение (по един попада във всеки тестван 

диагностичен метод).     

Трябва да се отчете спецификата на изследването, а именно богатият 

набор от видове орални лезии и ограниченият брой случаи, които попадат 

в отделните групи, обособени според начина на диагностициране, което 

води до трудности в обективното оценяване на диагностичните 

възможности на двата нови тествани метода при отделните видове лезии.  

 

Табл. 20 Диагностични съвпадения при отделните видове орални 

лезии – използван е Velscope. 

 
Съвпадения 

Общо 

Likelihood 

Ratio 

р 

няма съвпадение има съвпадение 

Орални 

лезии 

Травматичен 

фибром 

Бр. 1 10 11 

8,854 0,546 

%  9,1% 90,9% 100,0% 

Epulis 

fissuratum 

Бр. 0 1 1 

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

Granuloma 

piogenica 

Бр. 1 2 3 

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

Ranula Бр. 1 1 2 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Папилом Бр. 0 1 1 

%  0,0% 100,0% 100,0% 
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Lichen planus 

(ретикуларна 

форма) 

Бр. 1 10 11 

%  9,1% 90,9% 100,0% 

Pemphigoid Бр. 0 1 1 

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

Меланоза Бр. 0 2 2 

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

Невус Бр. 1 0 1 

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

Lichen planus 

(булозно-

ерозивна 

форма) 

Бр. 0 1 1 

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

Левкоплакия Бр. 2 6 8 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

 

Табл. 21 Диагностични съвпадения при отделните видове орални 

лезии – използван е ViziLite. 

 

Съвпадения 

Общо 
Likelihood 

Ratio 
р няма 

съвпадение 

има 

съвпадение 

Орални 

лезии 

Травматичен 

фибром 

Бр. 1 3 4 

9,847 0,276 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

Травматична язва Бр. 0 1 1 

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

Granuloma 

piogenica 

Бр. 2 1 3 

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

Афтозни 

улцерации 

Бр. 0 1 1 

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

Папилом Бр. 2 2 4 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

Лихеноидни 

лекарствени 

реакции 

Бр. 1 0 1 

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

Lichen planus 

(ретикуларна 

форма) 

Бр. 3 19 22 

%  13,6% 86,4% 100,0% 

Левкоплакия Бр. 1 5 6 

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

Сквамозен 

клетъчен карцином 

Бр. 0 1 1 

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

Общо Бр. 10 33 43 

%  23,3% 76,7% 100,0% 
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Резултати по задача №3 
 

Профил на пациента с риск от развитие на орални пренеоплазии и 

неоплазии. Амнестични и клинични характеристики при пациентите с 

орални лезии. 

Средната възраст на пациентите с орални пренеоплазии и неоплазии 

е 54,81±15,72 год., съответно на мъжете е 55,78±16,245 год., а при жените е 

54,41±12,56 год (Табл. 22). Намерената междуполова разлика е близо 1 

година. Процентът на жените с този вид лезии е 71% (22), а на мъжете е 

29% (9). 

Табл. 22 Средна възраст на пациентите с орални пренеоплазии и 

неоплазии в зависимост от пола 

 

пол Брой Средна 

Ст. 

oтклонение 
u p 

Средна 

разлика 

възраст Мъж 9 55,78 16,245 
0,740 0,468 1,369 

Жена 22 54,41 12,563 

  

Структурното разпределение на оралните пренеоплазии и неоплазии 

показва, че близо ¾ от тези лезии са левкоплакии – 23 (74,2%), следвани от 

лихен планус (булозно-ерозивна форма) – 5 (16,1%) (Табл. 23).  

 

Табл. 23 Структурното разпределение на оралните пренеоплазии и 

неоплазии  

 Брой Процент 

 Лихен планус (булозно-ерозивна форма) 5 16,1 

Левкоплакия 23 74,2 

Cornu cutaneum 1 3,2 

Сквамозен клетъчен карцином 2 6,5 

Общо 31 100,0 

 

Изследва се какво е структурното разпределение на пациентите с 

пренеопластични и неопластични лезии в зависимост от възрастовите 

граници под и над 50 години (Табл. 24) и под и над 65 години (Табл. 25). 

Установи се, че случаите, които са с орални пренеоплазии и са над 50 

години, са с 6,1% повече от тези, които са под тази възрастова граница 

(Х
2
=1,827, р=0,177).  
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Табл. 24 Разпределение на пациентите с пренеопластични и 

неопластични лезии в зависимост от възрастта (под и над 50 год.) 

 

Орални пренеоплазии и неоплазии 

Общо 
Други лезии 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Възраст под 50 

години 

Брой 97 11 108 

%  89,8% 10,2% 100,0% 

над 50 

години 

Брой 103 20 123 

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

Общо Брой 200 31 231 

%  86,6% 13,4% 100,0% 

Х
2
, р 1,827, p=0,177 

OR, CI OR=1,712 (CI 95% 0,780-3,759) 
 

В Табл. 25 изследваните пациенти са разделени на под и над 65 

годишна възраст, като се вижда, че разликата между двете сравнявани 

групи пациенти е 6%.  

Предвид факта, че броят случаи с орални преноплазии и неоплазии е 

ограничен в изследването – 31 случая, вероятността да се допуснат грешки 

от втори род (т.е да има реална статистическа разлика, а програмата да 

казва, че няма такава) е много голяма. В резултат, на което ще се тълкуват 

и тези зависимости, при които няма статистическа разлика, но 

представляват значим клиничен интерес.  

 

Табл. 25 Разпределение на пациентите с пренеопластични и 

неопластични лезии в зависимост от възрастта (под и над 65 год.) 

 
Орални пренеоплазии и неоплазии 

Общо Други лезии 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Възраст под 65 

год. 

Брой 169 24 193 

%  87,6% 12,4% 100,0% 

над 65 

год. 

Брой 31 7 38 

%  81,6% 18,4% 100,0% 

Общо Брой 200 31 231 

%  86,6% 13,4% 100,0% 

Х
2
, р 0,979; р=0,322 

OR, CI OR=1,590 (CI 95% 0,631-4,010) 
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Структурното разпределение на различните видове лезии (като са 

групирани на орални пренеоплазии и други  видове лезии) в зависимост от 

локализацията им е представено в Табл. 26. Вижда се, че най-голям 

процент от пренеоплазиите се намират – букално – 12 (41.4 %), следвани 

от гингивално разположените находки – 9 (31,0 %), и тези на пода на 

устната кухина – 3 (10.3 %).  

Трябва изрично да се подчертае, че половината (50%) от оралните лезии, 

които са разположени едновременно букално и гингивално, са пренеоплазии. 

 

Табл. 26 Структурно разпределение на орални лезии (групирани на 

орални пренеоплазии и други видове лезии) в зависимост от 

локализацията. 

 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Общо 

Други 

лезии 

Орални пренео 

плазии и 

неоплазии 

Л
о
к
ал

и
за

ц
и

я
 (

п
о
-о

б
щ

а)
 

Език Брой 15 2 17 

% Локализация по-обща 88,2% 11,8% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 8,6% 6,9% 8,3% 

Горна 

устна 

Брой 1 0 1 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии ,6% 0,0% ,5% 

Долна 

устна 

Брой 12 1 13 

% Локализация по-обща 92,3% 7,7% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 6,9% 3,4% 6,4% 

Небце Брой 8 0 8 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 4,6% 0,0% 3,9% 

Букално Брой 78 12 90 

% Локализация по-обща 86,7% 13,3% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 44,6% 41,4% 44,1% 

Гингивал

но 

Брой 25 9 34 

% Локализация по-обща 73,5% 26,5% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 14,3% 31,0% 16,7% 

Под - 

устна 

кухина 

Брой 5 3 8 

% Локализация по-обща 62,5% 37,5% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 2,9% 10,3% 3,9% 

Устна 

комисура 

Брой 6 0 6 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 3,4% 0,0% 2,9% 
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Букално/ 

гинги 

вално 

Брой 2 2 4 

% Локализация по-обща 50,0% 50,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 1,1% 6,9% 2,0% 

Интерден 

тално 

Брой 4 0 4 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 2,3% 0,0% 2,0% 

Екстрао 

рално 

Брой 1 0 1 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 0,6% 0,0% ,5% 

Букално/ 

език 

Брой 4 0 4 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 2,3% 0,0% 2,0% 

Вести 

булум 

Брой 7 0 7 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 4,0% 0,0% 3,4% 

Език/ 

долна 

устна 

Брой 1 0 1 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 0,6% 0,0% ,5% 

Долна 

челюст 

Брой 6 0 6 

% Локализация по-обща 100,0% 0,0% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 3,4% 0,0% 2,9% 

Общо Брой 175 29 204 

% Локализация по-обща 85,8% 14,2% 100,0% 

% Орални пренеоплазии и неоплазии 100,0% 100,0% 100,0% 

Х
2
 18,836 

Likelihood Ratio 21,338 

 

Потърси се как се увеличава рискът за поява на пренеоплазии, ако 

оралните лезии се намират локално, гингивално и на пода на устната 

кухина, спрямо останалите орални локализации (Табл. 27). Пациентите с 

орални пренеоплазии, които се намират на изброените рискови 

локализации, са с близо 14% повече от случаите, при които се наблюдават 

същите орални лезии, но с други места в устната кухина.  
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Табл. 27 Оценка на риска в зависимост от локализацията на оралните 

пренеоплазии и неоплазии. 

 

Орални пренеоплазии и неоплазии 

Общо Други лезии 

Орални пренеоплазии 

и неоплазии 

Рискова 

локализация 

други локализациии 

на оралните лезии 

брой 91 5 96 

% 94,8% 5,2% 100,0% 

Букално, гингивално 

и под на устна кухина 

брой 110 26 136 

% 80,9% 19,1% 100,0% 

Общо брой 201 31 232 

% 86,6% 13,4% 100,0% 

Х
2
, р 9,405; p=0,002 

OR, CI OR=4,302 (CI 95% 1,588-11,654) 
 

Анализираха се установените рискови фактори за оралните лезии – 

тютюнопушене и алкохолна консумация (Табл. 28). Според данните на 

настоящото изследване тютюнопушенето не се потвърди като негативен 

рисков фактор, но консумацията на алкохол демонстрира отрицателно 

влияние върху оралните пренеоплазии. Относителният дял на пациентите, 

които употребяват алкохол и са с орални пренеоплазии, са с 10.2 % повече 

от случаите, които употребяват алкохол и са без цитираните лезии. 
 

Табл. 28 Поведенчески фактори при пациенти с орални пренеоплазии 

и неоплазии. 

 
Пиете ли? 

Общо 

Пушите ли? 

Общо Не Да Не Да 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 176 25 201 119 82 201 

%  87,6% 12,4% 100,0% 59,2% 40,8% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Брой 24 7 31 21 10 31 

%  77,4% 22,6% 100,0% 67,7% 32,3% 100,0% 

Общо Брой 200 32 232 140 92 232 

%  86,2% 13,8% 100,0% 60,3% 39,7% 100,0% 
 

Анализира се колко процента от случаите пушат и консумират алкохол 

едновременно и колко от тях нямат тези вредни поведенчески навици, 

пациентите се групираха на две групи, съответно с орални пренеоплазии и с 

други видове орални лезии (Табл. 29). Установи се, че 4 (12,9%) от случаите с 

пренеоплазии съобщават, че имат и двата вида рискови фактори, като при 

пациентите с други орални лезии процентът пиещи и пушещи е сходен – 21 

(10,4%). Налице е почти пълно съвпадение на пациентите, които не пият и не 

пушат в двете сравнявани групи: в групата с пренеоплазии – 18 (58,1%), и в 

групата с други орални лезии 117 (58,2%).   
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Табл. 29 Комбинация от поведенчески фактори при две групи 

пациенти: с орални пренеоплазии и с други орални лезии. 

 

Пациенти само с орални 

пренеоплазии 

Пациенти с други орални 

лезии 

Пушите ли? 

Общо 

Пушите ли? Общо 

Не Да Не Да 

Пиете 

ли? 

Не Брой 18 6 24 117 60 177 

% Пиете ли? 75,0% 25,0% 100,0% 66,1% 33,9% 100,0% 

% от общо 58,1% 19,4% 77,4% 58,2% 29,9% 88,1% 

Да Брой 3 4 7 3 21 24 

% Пиете ли? 42,9% 57,1% 100,0% 12,5% 87,5% 100,0% 

% от общо 9,7% 12,9% 22,6% 1,5% 10,4% 11,9% 

Общо Брой 21 10 31 120 81 201 

% Пиете ли? 67,7% 32,3% 100,0% 59,7% 40,3% 100,0% 

% отобщо 67,7% 32,3% 100,0% 59,7% 40,3% 100,0% 
 

Изследваха се показателите от анамнестичните данни: „Имате ли 

оплаквания от Вашата устна лигавица?“, „Имате ли оплаквания от Вашите 

венци?“ и „Имате ли сухота в устата?“. При първите два показателя не се 

установи зависимост между наличието на пренеоплазии и останалите 

видове орални лезии. Само наличието за чувство на сухота в устата показа, 

че пациентите, които са с пренеоплазии и неоплазии са с близо 14% 

повече, спрямо случаите с останалите видове лезии (Табл. 30).  

В настоящето изследване нито един от пациентите с орална 

пренеоплазия или неоплазия не носят протези (Табл. 30).  

 

Табл. 30 Анамнестични данни при пациенти с орални лезии.  

 
Носите ли 

протези? 

Общо 

Имате ли 

сухота в 

устата? 

Общо Не Да Не Да 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 183 18 201 160 39 199 

%  91,0% 9,0% 100,0% 80,4% 19,6% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 31 0 31 20 10 30 

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

Общо Брой 214 18 232 180 49 229 

%  92,2% 7,8% 100,0% 78,6% 21,4% 100,0% 

Х
2
, р p>0,005 2,924; p=0,087 

OR, CI ----------------- 
OR=2,051  

(CI 95%, 0,889 – 4,732). 
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Необходимо е да се отбележи, че в нашето изследване при нито един от 

случаите с орални неоплазии не се констатира носене на протези (Табл. 31). 

Изследваха се следните анамнестични данни – наличие на алергия, общи 

заболявания и употребата на медикаменти влияе ли върху повишаване на 

честотата на случаите с орални пренеоплазии. И при трите показателя се 

установи зависимост между анализираните променливи, като наличието на 

алергии, общи заболявания и употребата на медикаменти води до 

повишаване на риска за поява на орални пренеоплазии. Той е най-висок 

при случаите с общи заболявания – OR=1,970 (CI 95% 0,830-4,675). 
 

Табл. 31 Някой клинични характеристики при пациенти с орални 

лезии.  

 

Имате ли 

алергии? 

Общо 

Употребявате 

ли 

медикаменти? 

Общо 

Имате ли 

общи 

заболявания? 

Общо Не Да Не Да Не Да 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 189 12 201 163 38 201 162 

81,4% 

37 

18,6% 

199 

100,0% 

%  94,0% 6,0% 100,0% 81,1% 18,9% 100,0% 20 

69,0% 

9 

31,0% 

29 

100,0% 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Брой 28 3 31 23 8 31 162 

81,4% 

37 

18,6% 

199 

100,0% 

%  90,3% 9,7% 100,0% 74,2% 25,8% 100,0% 20 

69,0% 

9 

31,0% 

29 

100,0% 

Общо Брой 217 15 232 186 46 232 182 

79,8% 

46 

20,2% 

228 

100,0% 

%  93,5% 6,5% 100,0% 80,2% 19,8% 100,0% 182 

79,8% 

46 

20,2% 

228 

100,0% 

Х
2
, р ---------------- 0,805; p=0,370 2,433; p=0,119 

OR, CI 
OR=1,688 (CI 95% 

0,448-6,355) 

OR=1,492 (CI 95% 

0,620-3,592) 

OR=1,970 (CI 95% 

0,830-4,675) 
 

Групирането на пациентите по възраст, като се избраха две граници - 

под и над 50 год. и съответно под и над 65 год., бе с цел да се установи 

какви рискови фактори са характерни в отделните възрастови групи. 

Тютюнопушенето отново не показа зависимост с оралните пренеоплазии, 

като това се потвърди и при двете тествани възрастови граници (Табл. 32 и 

Табл. 33).  

Употребата на алкохол демонстрира по-силно негативно влияние 

върху оралните лезии, ако се злоупотребява в по-ранна възраст (под 50 

год.). Пациентите, които са под 50 год., употребяват алкохол и са с орални 

пренеоплазии, са с 16% повече от случаите, които са на сходна възраст, 

употребяват алкохол и са с другите видове орални лезии.  
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Табл. 32 Поведенчески фактори при пациенти с орални пренеоплазии 

и неоплазии (възраст над и под 50 год.). 

 

Пушите ли? 

Общо 

Пиете ли? 

Общо Не Да Не Да 

под 50 

години 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 56 41 97 86 11 97 

%  57,7% 42,3% 100,0% 88,7% 11,3% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 8 3 11 8 3 11 

%  72,7% 27,3% 100,0% 72,7% 27,3% 100,0% 

Общо Брой 64 44 108 94 14 108 

%  59,3% 40,7% 100,0% 87,0% 13,0% 100,0% 

над 50 

години 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 62 41 103 90 13 103 

%  60,2% 39,8% 100,0% 87,4% 12,6% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 13 7 20 16 4 20 

%  65,0% 35,0% 100,0% 80,0% 20,0% 100,0% 

Общо Брой 75 48 123 106 17 123 

%  61,0% 39,0% 100,0% 86,2% 13,8% 100,0% 

 

И при двете тествани възрастови граници показателят „Имате ли сухота 

в устата?“ отново се асоциира с по-високата честота на орални пренеоплазии 

(Табл. 33), като най-категорично този негативен признак е изразен при 

пациентите над 65 год. Намерената процентна разлика между случаите с 

орални пренеоплазии, които са над 65 год. и съобщават за сухота в устата, е 

48,8 % повече от пациентите, информиращи за същотосъстояние в устната 

кухина, но с друг вид орални лезии без риск за карциномна трансформация. 
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Табл. 33 Наличие на сухота в устата при пациенти с орални лезии 
групирани на две възрастови граници – под и над 50 год. и под и над 65 

год. 

 

Имате ли сухота в 

устата? 

Общо Не Да 

п
о
д

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 83 14 97 

%  85,6% 14,4% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 7 4 11 

%  63,6% 36,4% 100,0% 

Общо Брой 90 18 108 

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

н
ад

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 76 25 101 

%  75,2% 24,8% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 13 6 19 

%  68,4% 31,6% 100,0% 

Общо Брой 89 31 120 

%  74,2% 25,8% 100,0% 

п
о
д

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 135 32 167 

%  80,8% 19,2% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 18 5 23 

%  78,3% 21,7% 100,0% 

Общо Брой 153 

80,5% 

37 190 

%  19,5% 100,0% 

н
ад

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 24 7 31 

%  77,4% 22,6% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 2 5 7 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

Общо Брой 26 

68,4% 

12 38 

%  31,6% 100,0% 
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Относителният дял при по-млади пациенти (под 50 годишна възраст), 

които са с наличие на алергии и орални пренеоплазии, е (18,2%), като той е 

близо 4 пъти по-висок от случаите с други орални лезии и наличието на 

алергии – (4,1%) (Табл. 34).  

Трябва да се подчертае фактът, че относителните дялове на 

пациентите, които са под 50 годишна възраст, употребяват медикаменти 

или съобщават за някакви общи заболявания и са с орални пренеоплазии, 

са от 3 до 4 пъти по-високи от случаите, които са със същите 

характеристики, но са с други орални лезии (Табл. 35). 

 

 

 

 

Табл. 34  Наличие на алергии при пациенти с орални лезии  групирани  

на две възрастови граници – под и над 50 год. и под и над 65 год. 

 

Имате ли 

алергии? 

Общо Не Да 

п
о
д

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 93 4 97 

%  95,9% 4,1% 100,0% 

Орални пренеоплазии и неоплазии Брой 9 2 11 

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

Общо Брой 102 6 108 

%  94,4% 5,6% 100,0% 

н
ад

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 95 8 103 

%  92,2% 7,8% 100,0% 

Орални пренеоплазии и неоплазии Брой 19 1 20 

%  95,0% 5,0% 100,0% 

Общо Брой 114 9 123 

%  92,7% 7,3% 100,0% 

п
о
д

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 159 10 169 

%  94,1% 5,9% 100,0% 

Орални пренеоплазии и неоплазии Брой 22 2 24 

%  91,7% 8,3% 100,0% 

Общо Брой 

%  

181 

93,8% 

12 193 

6,2% 100,0% 

н
ад

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии и 

неоплазии 

Други лезии Брой 29 2 31 

%  93,5% 6,5% 100,0% 

Орални пренеоплазии и неоплазии Брой 6 1 7 

%  85,7% 14,3% 100,0% 

 Брой 

%  

35 

92,1% 

3 38 

7,9% 100,0% 
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Табл. 35 Анамнестични данни при пациенти с орални лезии на възраст 

под и над 50 год.  

 

Употребявате 

ли 

медикаменти? 

Общо 

Имате ли 

общи 

заболявания? 

Общо Не Да Не Да 

п
о
д

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 84 13 97 83 12 95 

%  86,6% 13,4% 100,0% 87,4% 12,6% 100,0% 

Орални пренео 

плазии и неоплазии 

Брой 7 4 11 5 4 9 

%  63,6% 36,4% 100,0% 55,6% 44,4% 100,0% 

Общо Брой 91 17 108 88 16 104 

%  84,3% 15,7% 100,0% 84,6% 15,4% 100,0% 

н
ад

 5
0
 г

о
д

и
н

и
 Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 78 25 103 78 25 103 

%  75,7% 24,3% 100,0% 75,7% 24,3% 100,0% 

Орални пренео 

плазии и неоплазии 

Брой 16 4 20 15 5 20 

%  80,0% 20,0% 100,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

Общо Брой 94 29 123 93 30 123 

%  76,4% 23,6% 100,0% 75,6% 24,4% 100,0% 

 

При пациентите над 65 годишна възраст показателят „Имате ли 

оплаквания от вашите венци?“ се асоциира с по-висок относителен дял на 

случаите с орални пренеоплазии – 5 (71,4%), спрямо изследваните, при 

които са установени други лезии – 11 (36,7%) (Табл. 36).  

 

Табл. 36 Анамнестични данни за гингивални проблеми при пациенти с 

орални лезии в зависимост от възрастта – под и над  65 год. 

 

Имате ли 

оплаквания от 

вашите венци? 

Общо Не Да 

п
о
д

 6
5
 г

о
д

. 

Орални пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 80 88 168 

%  47,6% 52,4% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 14 10 24 

%  58,3% 41,7% 100,0% 

Общо Брой 94 98 192 

%  49,0% 51,0% 100,0% 

н
ад

 6
5
 г

о
д

. 

Орални пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 19 11 30 

%  63,3% 36,7% 100,0% 

Орални пренеоплазии и 

неоплазии 

Брой 2 5 7 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

Общо Брой 21 16 37 

%  56,8% 43,2% 100,0% 
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При групирането на пациентите на възрастова граница под и над 65 

год. тютюнопушенето отново не показа негативно влияние върху 

повишаване честотата на оралните пренеоплазии (Табл. 36). Показателят 

„консумация на алкохол“ при по-възрастните пациенти над (65 годишна 

възраст) категорично се асоциира с (близо 4 пъти) по-висока честота на 

налични орални пренеоплазии, отколкото пациентите на сходна възраст, но 

с други орални лезии.  

Употребата на медикаменти при пациентите над 65 годишна възраст 

се асоциира с по-висок процент на случаите с орални пренеоплазии – 3 

(42,9%), отколкото изследваните с други орални лезии – 7 (22,6%) (Табл. 

37). И в двете възрастови групи (под и над 65 годишна възраст), общите 

заболявания също се срещат по-често в групите пациенти с орални 

пренеоплазии.  

 

Табл. 37  Анамнестични данни за употреба на медикаменти и наличие 

на общи заболявания при пациенти с орални лезии в зависимост от 

възрастта – под и над  65 год. 

 

Употребявате ли 

медикаменти? 

Общо 

Имате ли общи 

заболявания? 

Общо Не Да Не Да 

п
о
д

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 138 31 169 140 27 167 

%  81,7% 18,3% 100,0% 83,8% 16,2% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Брой 19 5 24 16 6 22 

%  79,2% 20,8% 100,0% 72,7% 27,3% 100,0% 

Общо Брой 157 36 193 156 33 189 

%  81,3% 18,7% 100,0% 82,5% 17,5% 100,0% 

н
ад

 6
5
 г

о
д

. 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Други лезии Брой 24 7 31 21 10 31 

%  77,4% 22,6% 100,0% 67,7% 32,3% 100,0% 

Орални 

пренеоплазии 

и неоплазии 

Брой 4 3 7 4 3 7 

%  57,1% 42,9% 100,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

Общо Брой 28 10 38 25 13 38 

%  73,7% 26,3% 100,0% 65,8% 34,2% 100,0% 

 

Потърси се има ли влияние тютюнопушенето върху честотата на 

оралните пренеоплазии, ако пациентите бъдат разделени по пол и на 

възрастова граница под и над 50 год. Само при мъжете над 50 годишна 

възраст, които пушат, се установи, че този негативен поведенчески фактор 

повишава риска за поява на орални пренеоплазии близо 3 пъти – OR=2,800 
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(95% CI 0,419-18,689). Същата констатация за по-възрастните мъже се 

направи, ако изследваните отново бъдат разделени по пол, но възрастовата 

граница е под и над 65 годишна възраст.  

Трябва да се подчертае, че жените, които са под 50 годишна възраст и 

употребяват алкохол, показват близо 5 пъти по-висок риск да развият 

орални пренеоплазии – OR=4,971 (95% CI 0,972-25,427), спрямо 

връстничките си без този вреден поведенчески навик . 

Изследва се честотата на рисковите фактори само при пациенти с 

орални пренеоплазии (Табл. 38). С най-голяма честота от изследваните 

фактори се среща показателя - Рискова локализация при 26 случая, което 

представлява 28% от пациентите с тази променлива. Следващият рисков 

фактор по честота е „възраст над 50 год.“. Той се констатира при 20 

(21,5%) от пациентите. Тютюнопушенето и наличието на сухота в устата 

се срещат при равен брой пациенти – 10 (10,8%). Наличието на общи 

заболявания и употребата на медикаменти се установи съответно при 9 

(9,7%) и 8 (8,6%). Най-рядко се срещат рисковите фактори алкохолна 

консумация – 7 (7,5%) и наличието на алергии – 3 (3,2%). Тъй като при 

един пациент има повече от един рисков фактор, броят на променливите е 

93, което надхвърля трикратно броя на пациентите с установени орално 

пренеоплазии – 31.  

 

Табл. 38 Рискова констилация при пациенти с орални пренеоплазии и 

неоплазии – отвърдени рискови фактори + нови негативни 

предиктори.  

 
Отговарящи Процент от 

случаите Брой Процент 

 Рискова локализация 26 28,0% 83,9% 

Възраст над 50 год. 20 21,5% 64,5% 

Пушите ли? 10 10,8% 32,3% 

Пиете ли? 7 7,5% 22,6% 

Имате ли сухота в устата? 10 10,8% 32,3% 

Имате ли алергии? 3 3,2% 9,7% 

Употребявате ли 

медикаменти? 

8 8,6% 25,8% 

Имате ли общи 

заболявания? 

9 9,7% 29,0% 

Общо 93 100,0% 300,0% 
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В Табл. 39 се демонстрира структурното разпределение на 

установените рискови фактори на оралните пренеоплазии, които включват:  

рискова локализация, възраст над 50 год., тютюнопушене и употреба на 

алкохол. По изброения възходящ начин е и представена тяхната честота на 

разпределение сред пациентите.  

 

Табл. 39 Рискова констелация при пациенти с орални пренеоплазии и 

неоплазии – само отвърдени рискови фактори. 

 
Отговарящи Процент от 

случаи Брой Процент 

 Рискова локализация 26 41,3% 83,9% 

Възраст над 50 год. 20 31,7% 64,5% 

Пушите ли? 10 15,9% 32,3% 

Пиете ли? 7 11,1% 22,6% 

Общо 63 100,0% 203,2% 
 
 

В Табл. 40 е представено процентното разпределение на броя 

установени рискови фактори, които се срещат при отделните пациенти – 

рискова локализация, възраст над 50 год, тютюнопушене и употреба на 

алкохол, при случаите с орални пренеоплазии, като при 10 (32,3%) се 

среща един рисков фактор, при 14 (45,2%) има 2 рискови фактора, а при 4 

(12,9%) се установяват и четирите цитирани рискови фактора.   
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Табл. 40 Комбинация от рискови фактори при пациенти с орални 

пренеоплазии и неоплазии.  

 Брой Процент Комулативен процент 

 1 рисков фактор 10 32,3 32,3 

2 рискови фактори 14 45,2 77,4 

3 рискови фактори 3 9,7 87,1 

4 рискови фактори  4 12,9 100,0 

Общо 31 100,0  
 

 
 

При групирането на пациентите с орални пренеоплазии под и над 50 

годишна възраст се установи, че при по-младите има наличие само на един 

или два рискови фактора, а при случаите, които са над 50 годишна възраст, 

вече са налице и четирите комбинации от всички установени рискови 

показатели (Табл. 41).  
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Табл. 41 Комбинация от рискови фактори при пациенти с орални 

пренеоплазии и неоплазии – възраст под и над 50 год.  

 Брой Процент Комулативен процент 

под 50 

години 

 1 9 81,8 81,8 

2 2 18,2 100,0 

Общо 11 100,0  

над 50 

години 

 1 1 5,0 5,0 

2 12 60,0 65,0 

3 3 15,0 80,0 

4 4 20,0 100,0 

Общо 20 100,0  

 

 

Резултати по задача №4 

 

Да се предложат конкретни алгоритми за скрининг, диагностика и 

терапия при пациенти с орални лезии. 

В този част на дисертационния труд са изготвени алгоритми за 

скрининг и диагностика на оралните лезии и специфични терапевтични 

стъпки при пациенти с орални пренеоплазии. Схематичното представяне е 

по групи лезии: пигментни, червени, бели и червено-бели.  

Изборът скриниговите и диагностично-терапевтични алгоритми да 

се представят схематично е с основна идея -  по-лесното онагледяване и 

запаметяване на отделните стъпки, които клиницистите трябва да 

предприемат в дадените конкретни ситуации. Трябва да се отбележи, че в 

предложените диагностично-терапевтични модели са включени, както 

общоприетите стандартни, така и новоустановените рискови фактори.  

Необходимо е да се подчертае, че рисковата констелация при 

пациентите с орални пренеоплазии основно се отнася за пациенти над 50 

год., тъй като според данните на настоящото изследване при по-младите 

пациенти се установяват твърде ограничен брой рискови фактори. 
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Червено-бели лезии 

Диференциална диагноза 

Lichen planus(Ерозивна форма) 

Хронична кандидоза 

Mursicatio bucarum 

 Атрофична форма на Lupus 

erytematosus 

Лихеноидни реакции 

Leucoplakia 

Pemphigus vulgaris 

Lichen planus (ретиуларна форма) 

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА С НЕИНВАЗИВНИ 

МЕТОДИ ЗА РАННА  ДИАГНОСТИА VIZI 

LIGHT,VELscopе 

Рискови фактори : 

Стрес,автоимунни заболявания,вирози 

(HCV,HPV,HZV),ХОРМОНАЛЕН 

ДИСБАЛАНС, орален травматизъм, 

възраст, локализация, медикаменти. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Седативни средства , корекция на 

социално стресовия фактор, 

санация на У.К., НСПВС, 

кортикостероиди, цитостатици 

Персистиране на лезията 

    не 

Ремисия: 

превенция и 

профилактика на 

рисковите фактори 

При 

последващо 

излагане на 

рискови 

фактори-

екзацербация 

Контролни прегледи: превенция и 

профилактика на рисковитефактори 

    да 

Потвърден Lichen 

planus ретикуларна 

форма (биопсия) 

НПВС 
КОРТИКО-

СТЕРОИДИ 
ЦИТОСТАТИЦИ 

ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ 

CO2 АБЛАЦИЯ 

ER-YAG АБЛАЦИЯ 
Ниско 

интензивнa 
лазерна 
терапия 

Избор на терапевтичен 

подход 

КОНСЕРВАТИВНА ТЕРАПИЯ 



59 
 

 
 

 

 

 

БЯЛА ОРАЛНА ЛЕЗИЯ 
 

КЛИНИЧНА ОЦЕНКА С 
НЕИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ЗА РАННА    
ДИАГНОСТИА VIZI LIGHT, VELscoре 

РИСКОВИ ФАКТОРИ: 
АЛКОХОЛ,ТЮТЮНОПУШЕНЕ,ОРАЛЕН 

ТРАВМАТИЗЪМ,ВЪЗРАСТ,ЛОКАЛИЗАЦИЯ, 
ПРИЕМ НА МЕДИКАМЕНТИ И НЯКОЙ 

СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Коригиране на 
рисковите фактори и 
клинична преоценка 

след 6 месеца 

Персистиране на 
лезията 

да 

не 

Доброкачествена хиперплазия (на 6 

месеца контролни прегледи) 

Потвърдена левкоплакия(биопсия) 

Левкоплакия с висок риск                       Умерено-тежка дисплазия                    

Лека дисплазия,свързана с :                   Верукозна левкоплакия 

-разположение в рискови участъци 

-размер по голям от 200 mm 

-нехомогенна клинична форма 

Левкоплакия с нисък риск 

Без дисплазия 

-Хомогенна клинична форма  

-Размер по малък от 200 mm 

-Разположение в не-рискови участъци 

Хирургична ексцизия 

Хистологичен анализ на пробата 

Има 

плоскоклетъчен 

карцином 

Няма 

плоскоклетъчен 

карцином 

Проследяване 

Първоначално на 

всеки 3 месеца .След 

това на 6-12 месеца  

Радикална 

ексцизия с или без 

радио и 

химиотерапия(дис

пансеризация) 

Контролни 

прегледи на 

6м/1г. 

терапия 

Топикални и 

системни  

епителотониц

и 

Нехирургична аблативна 

терапия 

Криотерапия CO2-лазерна аблация 

Елиминиране на 

лезията 

не 

Повтаряне на терапията 

Не настъпва 
излекуване 

Контролни 
прегледи през 

6  месеца 

Диференциална диагноза 
 

Morsicatio buccarum 

Stomatitis Nicotina 

Hairy leucoplakia 

Linea alba 

Lupus erytematosus  

White sponge nevus  

Левкоедема 

Контактно-алергични лезии 

Сквамозен карцином 

Вторичен сифилис 

Доброкачествена хиперкератоза на алвеоарния 

гребен  

 

Консервативна терапия 

Контролн прегледи на 3 

месеца 

Левкоплакия 

да 
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КЛИНИЧНА ОЦЕНКА С НЕИНВАЗИВНИ МЕТОДИ ЗА РАННА   ДИАГНОСТИКА VIZI LIGHT, VELscopе 

Диференциална диагноза 

Lichen planus(Ретикуларна форма) 

Хронична кандидоза 

Mursicatio bucarum 

Lupus erytematosus 

Лихеноидни реакции 

Erytroleucoplakiq 

Lichen planus erosive(Клинична картина 

често като дсквамативен гингивит 

Рискови фактори : 

Стрес, автоимунни заболявания, 

вирози(HCV,HPV,HZV), хорманален дисбаланс, 

възраст, локализация, медикаменти и д.р. 

                         ЛЕЧЕНИЕ 

Седативни средства ,промяна на социално 

стресовия фактор,санация на 

У.К.,НСПВС,кортикостероиди ,цитостатици 

Персистиране на лезията 

   Не  

да 

При повишаване на стреса и 

експозиция на други рискови 

фактори е възможна 

екзацербация на лезията. 

ремисия 

Контролни прегледи:превенция и 

профилактика на рисковите фактори 

Потвърдена 

диагноза(биопсия) 

Цитостатици 

(такролин) 

Кортикостероиди 

НСПВС 

Червено-бели лезии 

Консерва

-тивно 

лечение 

Лазерна трапия 

НИЛТ (диодни и червени) 

След завършване на терапевтичмият подход се извършват 

контролни прегледи на 6 месеца.  
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ИЗВОДИ 
 

Изводи по задача №1: 

 

1. Най-често установените орални лезии са: Lichen planus (ретикуларна 

форма) – 33,2%, травматичен фибром – 18,7%, левкоплакия - 12,5%, 

Gingivitis hyperplastica – 7,3% и папилом – 5.2%. 

2. При групирането на оралните лезии най-често срещани са: 

възпалителните и реактивни лезии – 37%, лезиите свързани с общи 

заболявания и прием на медикаменти – 36,4% и оралните 

пренеоплазии и неоплазии - 16,8%. 

3. Установените най-чести предилекционни зони за орални 

пренеоплазии и неоплазии са: букално – 48,3%,  гинигивално - 31,0%, 

а 10,3% са на пода на устната кухина . 

4. Лезиите свързани с общи заболявания и прием на медикаменти най-

често се разполагат букално - 31,7%, гингивално – 15,9%, по 9,5% на 

езика – 9,5%, на долната устна – 9,5% и на вестибулума – са 6,3%. 

Инфекциозните лезии основно са разположени букално – 44,4%, на 

небце – 33,3% и 11,1% – гингивално. Най-честата локализация на 

възпалителните и реактивни лезии е: букално – 60,7%, гингивално – 

13,1% и съответно по 6,6% на езика и на долната устна. Пигметните 

лезии са разположени основно букално, гингивално, на пода на 

устната кухина и устната кумисура. 

5. Оралните пренеоплазии и неоплазии се срещат със сходна честота при 

мъже и жени във възраст, която е напълно съпоставима за двата пола – 

като пикът на изява е в петото десетилетие.  

6. В петото десетилетие преобладават оралните пренеоплазии и 

неоплазии и лезии свързани с общи заболявания и прием на 

медикаменти, а в четвъртото останалите лезии: възпалителни и 

реактивни, инфекциозни и пигментни.  

7. При жените по-често се срещат лезии, свързани с общи заболявания и 

прием на медикаменти, а при мъжете – възпалителните и реактивни 

лезии.  

8. При жените е установена тревожна тенденция относно оралните 

пренеоплазии и неоплазии. Lichen planus (булозно-ерозивна форма) се 

среща само при тях, както и над 2/3 от случаите на левкоплакия. 
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Изводи по задача №2 
 

1. Когато се наблюдават общо всички орални лезии най-високата 

диагностична ефективност се постигна при прилагането на ViziLite – 

76.7%, следвано от VELscope – 68.6% и на последно място е 

класическият метод – 58.0%. 

2. Общо за всички лезии (без да се взема под внимание диагностичния 

подход) се отчита значително по-голямо диагностично съвпадение 

при оралните пренеоплазии и неоплазии, отколкото при всички 

останали други орални лезии, което говори за специфично насочен и 

високо рисково ориентиран професионализъм на денталните лекари. 

3. При оралните пренеоплазии и неоплазии най-висока диагностична 

ефективност се постига, когато се използва класическия метод – 

93.3%, следван от ViziLite – 85.7%, и на края от VELscope – 77.8%. 

Високият процент на диагностична ефективност при стандартният 

метод вероятно се дължи на факта, че пренеоплазиите, които са 

изследвани без допълнителните методи за диагностика са в по-късен 

стадий на развитие, който не изисква други изследвания освен орален 

оглед и биопсия. При всички останали лезии диагностичните 

съвпадения са най-високи при ViziLite – 75.0%, следвани от VELscope 

– 66.7%, и класическия метод – 53.7%. 

4. При двете най-големи групи орални лезии: първите – свързани с общо 

заболяване и прием на медикаменти и вторите – възпалителни и 

реактивни заболявания, VELscope показа значително по-добра 

диагностична ефективност от ViziLite. 
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Изводи по задача №3 

1. Наличието на сухота в устата се асоциира с повишена вероятност 

оралните лезии да имат пренеопластична характеристика.   

2. Анамнестичните данни за значителна употребата на медикаменти, 

наличието на общи заболявания и алергии са рискови предпоставки за 

поява на орални пренеоплазии.   

3. Употребата на алкохол при по-младите жени (под 50 год) и 

тютюнопушенето при мъжете над 50 годишна възраст се асоциират с 

по-висок риск от развитие на орални пренеоплазии. 

4. Оралните лезии със следната локализация: букална, гингивална и на 

пода на устната кухина, са с над 4 пъти по-висока вероятност да са 

пренеоплазии и неоплазии спрямо лезиите, които са разположени в 

останалата част на устната кухина. 

5. Следните рискови фактори са с най-висока честота при пациентите с 

орални пренеоплазии: високо рискова локализация (28%), възраст над 

50 год. (21,5%), тютюнопушене и наличие на сухота на устата (10,8%), 

придружаващи общи заболявания (9,7%), употреба на медикаменти 

(8,6%) и консумация на алкохол (7,5%). 

6. Алкохолът повишава риска за поява на орални пренеоплазии, като той 

е особено ясно изразен при пациенти под 50 годишна възраст.  

7. Констатира се, че пациентите, които са под 50 годишна възраст и са с 

орални пренеоплазии, са с ограничен брой рискови фактори. 

8. Възрастта над 50 год. се явява значим рисков фактор за наличие на 

орални пренеоплазии.  
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ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОДИ 
 

1. Най-често срещаните нозологични единици в нашето проучване са: 

Lichen planus (ретикуларна форма) – 33,2%, травматичен фибром – 

18,7%, и левкоплакия - 12,5%, Gingivitis hyperplastica – 7,3% и 

папилом – 5.2%. 

2. При групирането на оралните лезии най-често срещани са: 

възпалителните и реактивни лезии – 37%, лезиите свързани с общи 

заболявания и прием на медикаменти – 36,4% и оралните 

пренеоплазии и неоплазии - 16,8%. 

3. Установените най-чести предилекционни зони за орални 

пренеоплазии и неоплазии са: букална лигавица – 48,3%,  гинигивално 

- 31,0%, 10,3% са на пода на устната кухина. 

4. При жените има тенденция за по голчма честота на оралните 

пренеоплазии и неоплазии - Lichen planus (булозно-ерозивна форма) 

се среща само при тях, както и над 2/3 от случаите на левкоплакия. 

5. С най-висока честота на рисковите фактори при пациентите с орална 

пренеоплазия са следните показатели: високо рискова локализация 

(28%), възраст над 50 год. (21,5%), тютюнопушене и наличие в сухота 

на устата (10,8%), наличие на общи заболявания (9,7%), употреба на 

медикаменти (8,6%) и консумация на алкохол (7,5%). 

6. Констатира се, че пациентите, които са под 50 годишна възраст и са с 

орални пренеоплазии, са с ограничен брой рискови фактори. 

7.  Оралните лезии със следната локализация: букална, гингивална и на 

пода на устната кухина, са с над 4 пъти по-висок риск да бъдат 

пренеоплазии и неоплазии спрямо лезиите, които са разположени в 

останалата част на устната кухина. 

8. Когато се изследват визуално ранните асимптоматични орални лезии 

най-добрата диагностична ефективност се постигна при използването 

на ViziLite - 76.7%, следвано от VELscope – 68.6% и на последно 

място е класическият метод – 58.0%. 

9. Комбинираното приложение на класическият оглед с неинвазивните 

методи за ранна диагностика ( ViziLite и VELscope ) дават по голям 

процент на диагностична ефективност в сравнение със 

самостоятелното им приложение. 
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ПРИНОСИ 
 

1. От направения литературен обзор по поставената научна тема 

категорично се извежда необходимостта от въвеждането на 

допълнителни съвременни методи за диагностика на оралните лезии. 

2. Според настоящите данни за структурното разпределение на лезиите е 

установена тревожна възрастова динамика и променена полова 

специфика, особено при оралните пренеоплазии, което ясно показва 

необходимостта от навременна диагностика на оралните лезии. 

3. Изчислена е величината на риска, както на общоприетите, така и на 

новоустановените рискови фактори. 

4. За пръв път в България е апробирана възможността за внедряване на 

апаратите Velscope и VizLite.   

5. Изведени са нови рискови фактори, които се асоциират с оралните 

пренеоплазии.  

6. Предложен е профил на пациента в риск, който да насочи вниманието 

на клиницистите на базата на стандартните и новоустановените 

рискови фактори, които се асоциират с висока вероятност от развитие 

на пренеоплазия.  

7. Изготвени са диагностично-терапевтични алгоритми за лечение на 

пациенти в различна степен на риск за даден вид орални 

пренеоплазии. 

8. Посочени са както възможностите, така и известните дискусионни 

моменти в диагностичния процес на новите неинвазивни методи при 

оралните лезии, с които да се извършва по-прецизна и ранна 

диагностика.  
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