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I. Използвани съкращения: 
 

Често използвани съкращения на български език: 

ВАС – визуално аналогова скала 

ДГ – десквамативен гингивит 

КС – кортикостероиди 

ММП - мукозно-мембранозен пемфигоид 

ОЛП – орален лихен планус 

ПВ – пемфигус вулгарис 

СЕМ – Сканираща електронна микроскопия 

ТХ – тиреоидит на Хашимото 

 

Често използвани съкращения на английски език:  

EI (efficacy index) – индекс на ефективност 

H&E – хематоксилин и еозин 

 

Статистически обозначения:  

AUC – площ под кривата (Area Under the Curve) 

OR – съотношение на шансовете (Odds Ratio)  

p – минимално ниво на статистическа значимост 

r – коефициент на корелация  

ROC – крива на работната характеристика (Receiver Operating Characteristic 

сurve)  

SD – стандарно отклонение 

X̅ – средна аритметична стойност 
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II. Въведение: 

 

       Промените в устната кухина могат да бъдат първи, а често и единствен клиничен 

симптом на общо заболяване, като понякога са сигнификантни и подпомагат 

поставянето на окончтелна диагноза. Типичен пример е т.н. „десквамативен 

гингивит“ (ДГ). В достъпната научна литература се докладва, че тази неспецифична 

клинична изява, най-често се дължи на следните кожно-лигавични заболявания: 

орален лихен планус (ОЛП), мукозно-мембранозен пемфигоид (ММП) и пемфигус 

вулгарис (ПВ). 

       С развитието на съвременните методи за диагностика, става ясно, че 

наблюдаваните промени по гингивата се дължат на различни патохистологични 

феномени (хиперкератоза, атрофия, булозни лезии, ерозия), което поставя под въпрос 

участието на процеса на десквамация. Предвид това, че десквамацията е естествен 

физиологичен процес, който е клетъчно кодиран и не може да бъде патологична 

изява, не е уместно да се използва понятието „десквамативен гингивит“, а гингивална 

изява в резултат на различни системни заболявания. 

       В достъпната научна литература списъка на медикаменти, прилагани за лечение 

на гингивалната изява в резултат на ОЛП, ММП и ПВ, както локално, така и системно 

е безкрайно дълъг. Липсват ясни критерии при подбора им, както и точно 

формулиран протокол за приложението им. Като средство от „първа линия“ най-

често се прилагат локалните кортикостероиди (КС). 

       Поради често наблюдаваните локални и общи странични ефекти, до които водят 

последните, както и поради противопоказанията при някои пациенти за употребата 

на КС, или установена резистентност, вниманието на клинициста все повече е 

насочено към търсене и прилагане на алтернативни локални агенти с минимални 

странични ефекти и дълготрайна ефективност. Напоследък все повече научни 

доклади изтъкват предимствата на калциневринови инхибитори и по-конкретно 

ефективността на такролимус при лечението на пациенти с гингивална изява на ОЛП, 

ММП и ПВ.  

     От изключително значение за ефективността на локалната терапия при горе-

споменатата група пациенти е и методът на приложение. Добри терапевтични 

резултати се докладват когато използвания локален медикамент се аплицира с 

помощта на индивидуално изработени оклузивни шини.  
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      В България липсват проучвания за честотата, разпространението и клиничните 

изяви на гингивалните лезии, в резултат на кожно-лигавичните заболявания ОЛП, 

ММП и ПВ. В достъпната научна литература отсъстват сравнителни проучвания 

относно ефективността на локално приложените КС и калциневриновия инхибитор 

такролимус с помощта на индивидуално изработени оклузивни шини. Липсата на 

ясен и научно-обоснован протокол при лечението на пациенти с гингивална изява на 

ОЛП, ММП и ПВ беше водещо за планирането и осъществяването на настоящото 

проучване. 
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III. Цел и задачи 

       

Цел: 

      Да се проучат ключови проблеми, свързани с разпространението, клинико-

морфологичните особености и лечение на гингивалната изява на ОЛП, ММП и ПВ. 

 

Задачи: 

      В изпълнение на така формулираната цел си поставихме за решаване следните 

задачи: 

1. Да се установи степента на разпознаваемост на гингивалната изява на кожно-

лигавичните заболявания: ОЛП, ММП и ПВ от лекарите по дентална медицина, 

както и тяхната информираност относно диагностиката и лечението на 

последните. 

2. Да се проучи разпространението на ОЛП, ММП и ПВ сред пациенти, които са 

консултирани и лекувани в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ“ за периода 

Октомври 2013 – Октомври 2017г. 

3. Да се регистрират клиничните, хистологични и СЕМ особености при пациенти с 

гингивална изява на ОЛП. 

   3.1. Да се състави профил на пациента с гингивална изява на ОЛП 

   3.2. Да се изследват клинико-морфологичните, хистологични и СЕМ 

характеристики при пациенти с гингивална изява на ОЛП 

4. Да се сравни клиничната ефективност на локалната оклузивна терапия с 

такролимус и КС при пациенти с гингивално засягане, в резултат на ОЛП. 

5. Да се изготви диагностично-лечебен алгоритъм за лечение на пациенти с 

гингивална изява на ОЛП. 
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IV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: 

 

1. Проучване на степента на разпознаваемост на гингивалната изява на 

кожно-лигавичните заболявания: ОЛП, ММП и ПВ от лекарите по 

дентална медицина, както и тяхната информираност относно 

диагностиката и лечението на последните. 

 

      За осъществяване на задача 1 се проведе доброволно и анонимно анкетно 

проучване на лекари по дентална медицина.  

 

Обект на наблюдение: степен на информираност на лекарите по дентална медицина 

на територията на Република България относно гингивалната изява на ОЛП, ММП и 

ПВ. 

Единици на наблюдение са: 100 лекари по дентална медицина. 

Признаци на наблюдение са: теоретичните познания на лекарите по дентална 

медицина относно гингивалната изява на кожно-лигавичните заболявания: ОЛП, 

ММП и ПВ. 

Време на наблюдение: анкетното проучване е проведено от месец октомври 2016г. 

до месец май 2018 година. 

Място на наблюдение: анонимното анкетно проучване се проведе в различни 

дентални кабинети и клиники в град Пловдив, както и на професионални форуми и 

конгреси на територията на страната.  

Органи на наблюдение: информацията, съдържаща се в анкетите е подготвена, 

разпространена и събрана от докторанта. 

 

1.1. Статистическа обработка на данните 

      Попълнените първични данни от лекарите по дентална медицина, след 

съответната им кодировка се въведоха в електронен вид в статистическа програма 

IBM SPSS, версия 25 (2017г.) и специализираната програма за медицински анализи 

MedCalc версия 18.5, 2018 MedCalc Software за последваща обработка и анализ.  
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      Продължителните величини (възраст, стаж) са представени като средно-

аритметични стойности ( �̅�)  със съответното стандартно отклонение (SD).  

Дихотомните и честотни величини са дадени в брой и процент (%). За статистическа 

съпоставка между половете по продължителните величини е използван т-тест за 

независими извадки (independent samples t-test). За съпоставка на пропорции е 

използван теста Хи-квадрат (Chi-square). Статистическа значимост е отчетена при 

допустимо ниво на грешка алфа (alpha) = .05. 

 

 

2. Проучване на разпространението на ОЛП, ММП и ПВ сред пациенти, 

които са консултирани и лекувани в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ“ 

за периода Октомври 2013 – Октомври 2017г. 

 
      За осъществяване целите на задачата е проведен ретроспективен анализ на 

прегледаните и консултирани пациенти със заболявания на оралната мукоза от 

амбулаторния журнал в отдела по Орална патология на катедра „Пародонтология и 

ЗОЛ“ към Факултет по Дентална медицина на МУ-Пловдив за периода Октомври 

2013 - 2017г. От всички регистрирани пациенти бяха селектирани само тези от тях с 

потвърдена хистологично и имунологично диагноза ОЛП и ММП, при които се 

наблюдава гингивално засягане. 

      Поради малкия брой на пациентите с ПВ  (3 случая), както и поради 

необходимостта от провеждане на допълнителни изследвания за потвърждаване на 

окончателната диагноза, последните бяха изключени от настоящото ретроспективно 

проучване.  

 

2.1. Статистически методи: 

      Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS, версия 

25 (2017) и специализирана програма за медицински анализи MedCalc версия 18.5, 

2018 MedCalc Software. Статистическа значимост е отчетена при допустимо ниво на 

грешка алфа (alpha) = .05.  

       За да се установи разпределението на пациентите с ОЛП и ММП по пол и възраст, 

както и разпространението на гингивалното засягане сред последните е проведен 

честотен анализ, включващ брой и проценти.  



 
 

7 
 

      За статистическа съпоставка на съответстващите  пропорции е използван теста 

Хи-квадрат. Резултатите са илюстрирани графично. 

 

 

3. Регистриране на клиничните, хистологични и СЕМ особености при 

пациенти с гингивална изява на ОЛП. 

     

     Отчитайки литературните данни, както и консултираните и диагностицирани 

пациенти в отдела по Орална Патология към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, ФДМ, 

МУ-Пловдив, в задача 3 и 4 бяха включени само пациенти с гингивална изява на 

предварително установен клинично и хистологично ОЛП.  

 

3.1. Изготвяне на профил на пациента с гингивална изява на ОЛП 

 

      По време на първата визита на пациентите с гингивално въвличане, в резултат на 

ЛП се сне подробна медицинска анамнеза и се извърши обстоен клиничен преглед от 

докторанта. За осъществяване на задача 3 на пациентите беше предоставена клинична 

карта, която трябваше да попълнят доброволно, като всеки един от въпросите им 

беше подробно разяснен.  

 

Обект на наблюдение: клинико-морфологичните характеристики и 

предразполагащи фактори за възникване на ОЛП. 

Единици на наблюдение: пациенти с гингивални лезии 

Признаци на наблюдение са: рисковите фактори, предразполагащи за 

възникването на ОЛП (системни заболяваняи, прием на медикаменти, стрес, 

тютюнопушене, наследственост и др.) 

Време на наблюдение: От месец октомври 2016г. до месец Септември 2019г. 

Място на наблюдение: отдел по Орална Патология към катедра „Пародонтология и 

ЗОЛ“, ФДМ, МУ - Пловдив. 

Органи на наблюдение: информацията, съдържаща се в клиничната карта е 

подготвена и събрана от докторанта. 
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3.2. Изследване на клинико-морфологичните, хистологични и СЕМ 

характеристики при пациенти с гингивална изява на ОЛП 

Обект на наблюдение: клиничните, хистологични и СЕМ характеристики при 

пациенти с гингивална изява на ОЛП.  

Единици на наблюдение: пациенти с гингивално засягане, в резултат на ОЛП. 

Признаци на наблюдение са: локализация на лезиите, хистопатологични и СЕМ 

находки. 

Време на наблюдение: От месец октомври 2016г. до месец Септември 2019г. 

Място на наблюдение: отдел по Орална Патология към катедра „Пародонтология и 

ЗОЛ“, ФДМ, МУ - Пловдив. 

Органи на наблюдение: информацията, съдържаща се в клиничната карта е 

подготвена и събрана от докторанта. 

 

3.2.1. Декларация за информирано съгласие: 

       След подробния клиничен анализ, пациентите бяха информирани за характера на 

предполагаемото заболяване, което имат и им се предостави декларация за 

информирано съгласие. Пациентите получиха и писмена информация за рисковете и 

очакваните ползи от изследването.  

 

  3.2.2. Анализ на итраоралната локализация на лезиите, регистрирана при 

пациенти с ОЛП  

       За да се регистрира честотата на засягане на различните итраорални анатомични 

елементи (горна и долна устна, лява и дясна букална мукоза, език, небце, максиларна 

и мандибуларна гингива, под на устната кухина) се използва графичното им 

интерпретатиране, показано на фиг.1. Последните се отбелязват по време на първата 

визита, докато пациента е на денталния стол.  

 

    3.2.3. Инцизионна биопсия: 

      За окончателно потвърждаване на диагнозата орален лихен планус от пациента се 

взе биологичен материал от гингивата за хистологичен анализ с помощта на Er:YAG 

лазер (LiteTouch, Syneron, 2940 nm дължина на вълната, Yokneam Elite, Israel).  
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Фиг.1. Графично изобразяване на основните структурни елементи в устната 
кухина, които се засягат от ОЛП  

 

   3.2.4. Хистологично изследване: 

      Хистологичните препарати се изработват по стандартна техника чрез 

включването им в парафин, нарязване на микротом, фиксиране върху предметни 

стъкла и оцветяване с хематоксилин-еозин (H&E). Резултатите се отчитат при 

наблюдение под светлинен микроскоп на увеличение: х100. 

 

    3.2.5. Сканираща електронна микроскопия (СЕМ): 

       Изследваният образец (гингивална тъкан) предварително се подготвя за 

изследване със СЕМ чрез замръзяване. При провеждане на изследването е 

задължително системата да се вакуумира, за да се предотврати отклоняването на 

електроните, поради сблъскването им с молекулите на въздуха. Обектът се сканира 

от електронен сноп, като отразените електрони се улавят от детектор и след 

обработка на сигнала, се получава двумерен образ върху монитора.  

       

      3.3. Статистически методи 

      Анализът на данните е извършен със статистическата програма IBM SPSS, версия 

26 (2018) и статистическата програмата Minitab версия 19 (2020). Резултaтите са 

обобщени в таблици и илюстрирани с подходящи графики. Всички анализи са 

проведени при допустимо ниво на грешка (alpha) 0.5%  (p < 0.5). 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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4. Изследване на клиничната ефективност на локалната оклузивна терапия 

с такролимус и КС при пациенти с гингивално засягане, в резултат на 

ОЛП. 

         

  4.1. Контингент на изследване: 

     В настоящото клинично проучване са включени 30 пациенти с гингивална изява 

на хистологично доказан ОЛП.  

• Включващи критерии: 

- Пациенти с гингивална изява на орален лихен планус, който отговаря на 

утвърдените клинични и хистологични критерии (според СЗО) 

- Подписана декларация за информирано съгласие, одобрена от Етичната комисия на 

МУ-Пловдив (№4/ 12.12.2019) 

• Изключващи критерии: 

- Възраст под 18 години  

- Пациенти с тежки системни заболявания 

- Злокачествени новообразувания  

- Психични разстройства 

- Предхождащо лъчелечение в устната кухина и химиотерапия 

- Алкохолизъм и наркомания 

- Пациенти, лекувани с локални или системни кортикостероиди и имуносупресори 

през последния месец, поради риск от компрометиране на резултатите от 

хистологичното изследване 

- Пациенти с данни за епителна дисплазия 

- Бременни или жени, провеждащи „in vitro“ процедури 

 

   4.2. Дизайн на проучването 

           4.2.1. Взимане на анатомичен отпечатък: 

       От пациентите с гингивална изява на ОЛП се взима отпечатък от горна и долна 

челюст по стандартната техника.  
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      Предпочита се използването на алгинат („Hydrogum“Zhermack) пред другите 

познати отпечатъчни материали, поради сравнително добрата си точност и не на 

последно място е щадящ към лесно ранимата гингива (фиг.2). 

 

 

Фиг.2. Отпечатък с алгинат („Hydrogum“Zhermack) 

 

          4.2.2. Лабораторна технология: 

      В дентална лаборатория „Топалов-Иванов ООД“ от взетите предварително 

анатомични отпечатъци се отливат работни модели от обикновен гипс. За да се 

осигури място между шината и гингивата за „депо“ на локално приложения 

лекарствен продукт, предварително гипсовите модели се изолират с нанасяне на един 

слой Erkoskin. По този начин се получава слой с дебелина приблизително 0.2 mm. 

      Индивидуално изработените шини са ваккум изтеглени. За целта се използват 

специални машини за вакуумно термоформоване („Jintai“) (фиг.3.а,b) и плака 

Erkoflex-bleach с дебелина 1.0 mm (фиг.4.а,b).  

 

 

Фиг.3.а),b). Машина за вакуумно термоформоване 
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Фиг.4. а)плака Erkoflex-bleach, 1.0 mm, b) Готовата шина, преди да бъде 

изрязана 
 

      Оклузивната шина прилича на шините, които се използват за избелване на зъби и 

за локална флуорна профилактика. Това, което я отличава от останалите шини е, че 

ръбовете й стигат до преходната гънка и отстоява от зъбите и гингивата. По този 

начин се осигурява място за нанасяне на локалния медикамент и се удължава 

контактното време между него и гингивата (фиг.5). 

 

 
Фиг.5. Гипсови модели с индивидуално изработени оклузивни шини 

      4.2.3. Лечебен протокол: 

    За да се направи сравнителен анализ на клиничната ефективност на локалната 

оклузивна терапия при пациенти с гингивална изява на хистологично доказан ОЛП, 

15 от тях бяха третирани с калциневриновия инхибитор - такролимус („Protopic“ 0,1% 

унгвент), а останалите 15 с КС с много висок потенциал на действие - clobetasole 

propionate 0,05% („Дермоват“ 0,05% крем).  
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      Пациентите бяха обучени сами да нанасят локалния медикамент в слой с дебелина 

около 1см. по ръбовете на шината вестибуларно и лингвално (фиг.6. а,b). 

          

Фиг.6. а) шина с нанесен локален медикамент, b) aдаптиране на шината в 
устната кухина 

 
 

      Пациентите, които използват локално такролимус („Protopic“ 0,1%), бяха 

инструктирани да го аплицират 2 пъти дневно по 20 мин. първите 2 седмици, а 3 

седмица 1 път дневно.  

      Терапевтичният режим на пациентите лекувани с локален кортикостероид  

(„Дермоват“0,05%) беше аналогичен. Поради познатите странични ефекти на 

последните, на пациентите беше предписан и „Дактарин“ гел, които трябваше да 

поставят в шините за 20мин. след всяка апликация с локален КС. Препоръчителният 

интервал между приложението на двата лекарствени продукта е 30мин. Пациентите 

се предупреждават поне 30мин. след преустановяване на оклузивната терапия да не 

се хранят и да не приемат течности за максимална ефективност на лечението. За 

редукция на системната абсорбция на локално приложените медикаменти, 

пациентите бяха инструктирани да не преглъщат слюнката по време на апликацията, 

а да я събират в контейнери. 

      В настоящото клинично проучване част от пациентите не отговарят клинично 

добре на приложената им инициална терапия с локален КС, поради това се прекратява 

приложението на последния и се продължава лечението с локален такролимус. 

Подобен подход използвахме и при пациентите, при които не се установява клинично 

подобрение с локален такролимус. Интерпретираните по-долу резултати са отчетени 

след приложеното първо лечение. 
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       4.2.4. Субективна оценка за степента на болка и дискомфорт 

 

       Използва се визуално аналогова скала (ВАС) от 0 до 10, където графично с “0” се 

отразява отсъствието на болка, а с “10” наличието на нетърпима болка. ВАС се 

отбелязва от пациента при всяко негово посещение за субективно отчитане степента 

на болка и дискомфорт. 

       Получените стойности се степенуват, както следва:  

 

         Степен 0 (score 0): липса на болка/дискомфорт (VAS=0) 

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

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

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

 

             4.2.5. Индекс на ефективност от локално приложената терапия  

     За да се даде цифрова стойност на ефективността от оклузивната терапия с 

такролимус и КС при пациенти с ОЛП е пресметнат индекс на ефективност (EI). В 

достъпната научна литература открихме само един индекс, който оценява 

гингивалното засягане при ОЛП, този на Holmstrup и кол. от 1990г. Авторите 

калкулират EI като процент от разликата между началната и крайна степен на тежест 

на оралната изява съгласно скалата на  Thongprasom. Последната е трудно приложима 

при локализация на лезиите по гингивата, поради което за оценка на тежестта на 

засягане въведохме следните степени: 

 

        Степен 0 (score 0): нормална гингива; не се откриват лезии  

        Степен 1 (score 1): леко зачервяване (засягане само на интерденталната 

и/или маргинална гингива) 

         Степен 2 (score 2): забележима еритема (засягане на прикрепената гингива, 

разпространение на лезиите извън муко-гингивалната граница) 

         Степен 3 (score 3): наличие на булозно-ерозивни зони  

 

     За по-лесно отчитане на наблюдаваните промени преди и след лечение, гингивата 

се разделя на секстанти (3 на горна челюст и 3 на долна челюст). Като за всеки 

секстант, вестибуларно и орално, се отбелязват горе посочените степени.   
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     За оценка на размерите на лезията преди и след лечение въведохме следните 

степени, които се регистрираха отново във всеки секстант: 

 

          Степен 0 (score 0): нормална гингива; не се откриват лезии  

          Степен 1 (score 1): по-малко от 50% от зоната е засегната 

          Степен 2 (score 2): повече от 50% от зоната е засегната 

 

     Тъй като критериите за оценка на ефективността от приложената терапия са 

настъпилите промени в субективната симптоматика и клиничните признаци, при 

калкулиране на EI изплозвахме и ВАС, подход апробиран в практиката от д-р 

Мутафчиева.  

      За всеки пациент се определя сумарната стойност от степените на тежест (Т) и 

размер на лезиите (Р) от всички секстанти вестибуларно и орално. За изчисляване 

на индекса на ефективност се прилага сбора на степените по ВАС и сумарната 

стойност на T и Р преди и след терапия.  

     Индексът за ефективност (EI) на локално приложената терапия се изчислява в 

проценти (%) по следната формула: 

 

 

          (T+Р+ВАС)преди лечение - (T+Р+ВАС)след лечение     Х     100 

                                      (T+Р+ВАС)преди лечение   

 

Получените резултати се тълкуват, както следва: 

Без подобрение: EI=0 

Слабо подобрение: 0<EI≤25% 

Умерено подобрение: 25%<EI≤75% 

Значимо подобрение: 75%<EI<100% 

Пълно излекуване: EI=100% 

 

     Ефективността от приложената оклузивна терапия се определя чрез редукция в 

клиничната симптоматика и субективното усещане за подобрение за всеки един от 

пациентите. Изходното и крайното състояние на оралните лезии се документира чрез 

снемане на дигитални снимки. 
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      4.2.6. Определяне на плаковия индекс по O`Leary (PCR – Plac Control 

Record,1972г.) 

      Преди прилагане на оклузивната терапия и осъществяване на професионална 

орална хигиена, както и на 3-та седмица от преустановяване на лечението, от всеки 

пациент се регистрират инициалните стойности на плаковия индекс по O`Leary и 

индекса за кървене на Ainamo and Bay.  

      Индексът за оценка на плаковата акумулация по O`Leary, който използвахме 

отразява наличието на плака по всички зъби. Бактериалният биофилм се визуализира 

чрез предварителното обтриване на всички зъбни повърхности (вестибуларно, 

орално, мезиално и дистално) с Tri plaque ID gel на фирмата „GC“. Присъствието на 

плака се записва с плюс (+) в съответните полета на пародонталната карта и със знак 

(-) се отразява липсата й съответно. Получените данни добиват цифров израз, чрез 

изчисляване на процентното съотношение на броя на регистрираните места със зъбна 

плака, спрямо всички изследвани зъбни повърхности – четири за всеки изследван зъб 

(112 при наличие на 28 зъба) (фиг.7).  

 

 
Фиг.7. Обилни количества акумулирана зъбна плака 

 
 

       4.2.7. Определяне на индекса за кървене по Ainamo and Bay, 1975г. 

      Измерванията се извършват с ръчна пародонтална сонда, разработена от 

Университета в Северна Каролина (University of North Carolina (UNC 15: HU-Fridy 

Chicago, IL, USA)). Кървенето при сондиране се регистрира чрез постъпково 

въвеждане на пародонталната сонда в гингивалния сулкус/джоб, като се препоръчва 

да се изполва налягане  0,25-0,30 N, за максимално атравматично интерпретиране на 

получените резултати.  
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      Съответно в пародонталната карта се отразява наличие или отсъствие на кървене 

със знак "+" или "-". Индексът се записва като процентно съотношение между броя 

на местата с кървене спрямо всички изследвани места. 

      След преустановяване на оклузивната терапия и отзвучаване на острата клинична 

симптоматика се осъществява професионална орална хигиена от докторанта. 

Пациентите се мотивират и инструктират да спазват стриктна лична орална хигиена.     

     Контролни прегледи се осъществяват на 3,6 и 12 месец, като в пародонталната 

карта, горе посочените индекси се регистрират отново. 

 

     4.2.8. Статистически анализ 

 

      Вътрешногруповата динамика при продължителни величини беше проследена 

чрез т-тест за свързани извадки (paired-samples t-test) и чрез теста на Фишер (Fisher’s 

exact test) за пропорционални съпоставки. Междугруповите съпоставки включват т-

тест за две независими извадки (independent-samples t-test).  

      При липса на еднаква вариабилност между двете изследвани групи, резултатите 

от т-теста бяха отчетени при условието липса на еднаквост на вариабилността (equal-

variances not assumed).  Ординалните и дихотомни данни, като индекса на 

ефективност и наличие/липса на рецидиви, бяха обработени чрез честотен анализ, 

теста Хи-квадрат (Chi-square test), теста на Фишер (Fisher’s exact test). За да 

анализираме дали съществува връзка между формата на ОЛП и наличието на 

рецидив, беше проведен анализ с РОК криви (ROC curve analysis) и изчислено 

съотношението на шанса (Odds ratio/OR).   

 

 

5. Изготвяне на диагностично - лечебен алгоритъм за лечение на пациенти с 
гингивална изява на ОЛП. 

            Целта на всички терапевтични модалности е овладяване на клиничните 

симптоми и подобряване качеството на живот на пациентите с гингивална изява на 

ОЛП. В научната литература се описва широк спектър от медикаменти за лечението 

на последните, прилагани както локално, така и системно, но липсват ясни критерии 

при подбора им, както и точно формулиран протокол за използването им.   
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      В настоящото проучване преди започване на локалната оклузивна терапия при 

пациентите с гингивална изява на ОЛП е необходимо да се снеме подробно насочена 

медицинска анамнеза, да се направи обстоен екстра- и интраорален клиничен преглед 

и да се вземе биологичен материал за хистологично потвърждаване на окончателната 

диагноза. Всички потенциални предразполагащи фактори за възникването и 

утежняването на ОЛП е желателно да се отстранят или редуцират.  

       Осъществява се професионална орална хигиена, отстраняват се корените, 

неподлежащи на лечение, заглаждане или подмяна на неадекватно адаптирани 

обтурации и снемаеми протезни конструкции и др. По възможност се спират 

медикаментите, за които е известно, че предизвикват лихеноидни реакции. Дават се 

насоки на пациентите да редуцират алкохолната консумация и тютюнопушенето, да 

използват меки четки за зъби, хомеопатични пасти за зъби, да се избягват водите за 

усти с хлорхексидин, алкохол и етерични масла (особенно ментовото масло).  

      При локализираната изява на ОЛП само в устната кухина, лечението се 

осъществява обикновено от лекар по дентална медицина в амбулаторни условия. Като 

при засягане на гингивата се изработват оклузивни шини, а при засягане и на 

останалите участъци на устната кухина, използваните различни локални агенти се 

втриват внимателно с пръст или пациента се жабури за определен период.  

      По принцип кератотичните форми на ОЛП са асимптоматични и не изискват 

лечение, необходимо е проследяването на последните на всеки 6 месеца. В контраст 

атрофичните, булозни и ерозивни лезии изискват навременно и адекватно лечение 

предвид малигнения им потенциал.  

      При регистриране на кератотична симтоматична форма на ОЛП или атрофична е 

добре да се започне локално лечение с такролимус 0,1%, като първите две седмици 

се прилага 2 пъти дневно по 20мин. с помощта на оклузивни шини, а 3-та седмица се 

редуцира до 1 апликация дневно. След този три седмичен период на лечение ако се 

установи пълно излекуване (или по-конкретно изчезване на обективните и 

субективни признаци на ОЛП), пациента се включва в поддържаща терапия и се 

проследява на всеки 3 месеца.  

      Ако се регистрира умерено или значително подобрение се продължава лечението 

с локален такролимус 0,03%, като се редуцират апликациите до 3 пъти седмично в 

следващите 3 седмици. По време на лечението с такролимус пациентите се 

инструктират да не преглъщат слюнката, а да я събират в контейнер, за максимална 
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редукция на системната абсорбция на последния и да не приемат храна и течности по 

възможност 30 минути след преустановяване на оклузивната терапия.  

     При атрофичната и булозно - ерозивна форма на ОЛП, средство от първи избор са 

локалните КС с висок потенциал на действие като клобетазол пропионат 0,05% в 

комбинация с локални антимикотични лекарствени продукти. Локалните КС се 

прилагат два пъти дневно по 20 минути, първите две седмици, като 3-та седмица 

постепенно се редуцира до 1 апликация дневно, отново с помощта на оклузивни 

шини. Предвид добре познатите странични реакции на КС е препоръчително след 

всяка апликация на последния да се прилага локално антимикотично средство, което 

може също да се постави в шината за 20 минути.  

       При пълно излекуване, пациентите се мониторират на всеки 3 месеца. При 

значително и умерено подобрение на клиничните симптоми 4-та, 5-та и 6-та седмица 

продължава локалното лечение с КС с умерен потенциал на действие като 

триамцинолон ацетат 0,1% или флуоцинонид, отново един път дневно. 

      При липса на отговор или противопоказания за употреба на локални КС се 

прилагат локални калциневринови инхибитори, и по-конкретно такролимус 0,1%.      

     При пълно излекува пациентите се проследяват на всеки три месеца. При 

значително и умерено подобрение се продължава лечението с локален такролимус 

0,03% в следващата 4-та, 5-та и 6-та седмица.  

     При липса на отговор от приложената оклузивна терапия с такролимус 0,1% и 

клобетазол пропионат 0,05% се прилагат системно КС (преднизолон по схема) от 

съответния специалист дерматолог в стационар. При по-тежките клинични случаи 

може да се добави и азатиоприн 50 мг дневно. 
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V. Резултати и обсъждане 

1. Проучване на степента на разпознаваемост на гингивалната изява на 

кожно-лигавичните заболявания: ОЛП, ММП и ПВ от лекарите по 

дентална медицина, както и тяхната информираност относно 

диагностиката и лечението на последните. 

 
1.1. Характеристика на участниците в анкетата  

      В анализа са включени данни от анонимно анкетно проучване на 100 лекари по 

дентална медицина на територията на Република България. Най-много са 

анкетираните в град Пловдив – 44, последван от Стара Загора – 21, Велинград – 8, 

Пазарджик – 7, София – 6, Варна – 3, Казанлък – 2, Русе – 2. Единично участие в 

анкетите са взели и лекари по дентална медицина от град Чирпан, Якоруда, 

Търговище, Панагюрище и Септември. Демографските данни за участниците са 

обобщени на Таблица 1. 

 

Таблица 1: Демографски данни за участниците в анкетата 
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      В цялата извадка от 100 анкетирани, средната възраст е 42.07±13.83 години, с 

диапазон 25-69 години. Относителният дял на жените е значимо по-висок (75%) от 

този на мъжете (25%), (p < 0.001), а средния стаж на участниците е 16.89±13.83 г. 

       В цялата извадка 33 (33%) участници са заявили, че имат специалност, от които 

4-ма (16%) са мъже и 29 (39%) жени. Сред изредените специалности, преобладава 

„поливалентната“, която е заявена от общо 26 участника, „терапевтична 

стоматология“ имат 4 жени, „детска дентална медицина“ – 2 жени и „орална 

хирургия“ – две жени. 

 

1.2. Резултати от анкетата  

 Въпрос №5 от анкетата се състои от два подвъпроса (5а и 5б), зададени визуално 

и описателно както следва: „ Каква според Вас е предполагаемата диагноза и с какво 

ще направитe диференциална диагноза?  (Пациентите се оплакват от 

болезненост по време на хранене, затруднено четкане на зъбите и парене в устата. 

Обърнете внимание на минималното количество зъбен камък и зъбна плака!).“   

      На подвъпрос 5а са отговорили 93-ма участника, като 22-ма (24%) от тях са дали 

правилен отговор, а останалите 71 (76%) са отговорили неправилно (Фиг.8).  

 

 

Фиг.8. Процентно разпределение на правилните и неправилни отговори 
относно въпрос №5а 

 

      Относно диференциалната диагноза, 71 участника са предоставили отговори, 

които са обобщени в категории на Фигура 9.  

      Петнадесет участника са посочили stomatitis allergica; 12 - gingivitis chrоnica 

catarrhalis; 7 - gingivitis acuta; 6-gingival candidosis; 7 – parodontitis chrоnica 

generalisata.  
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      Останалите 23-ма участника са дали диференциални диагнози, които са 

обединени в категория  Други. Между тях най-често срещани са:  Gingivitis 

climaterica, АНУГ, Pemphigus, Parodontitis atrophicans, Parodontitis symptomatica. 

Предвид това, че анкетното проучване е осъществено преди апробирането на новата 

класификация на пародонталните и пери-имплантни заболявания от 2017г., в някои 

от по-долу представените графиките са използвани нозологични единици, които 

нямат практическа стойност в днешно време. 

 

    

Фиг.9. Основни видове диференциални диагнози в отговор на въпрос 5а 

 

На подвъпрос № 5б са отговорили 88 участници, от които 50 (57%) са 

посочили правилна диагноза и 38 (43%) са определили диагнозата неправилно. В този 

случай правилните отговори са с 14% повече от неправилните, но разликата не е 

статистически значима, p = 0.064 (Фиг.10). 

 

                       

Фиг. 10. Процентно разпределение на правилните и неправилни отговори 
относно въпрос №5б 
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Диференциална диагноза са дали 62 участника, 12 от които са посочили        

stomatitis allergica; 7 – stomatitis herpetica; 15 - pemphigus; 6 – parodontitis chronica 

generalisata; 22-ма са определили диференциални диагнози от категория  Други 

(Фиг.11). Най-често срещани от които са: Abscessus parodontalis, Parodontitis 

atrophicans, Gingival candidosis. 

 

      

Фиг.11. Основни видове диференциални диагнози в отговор на въпрос 5б 

 

      Въпрос № 6 е формулиран: „Според Вас при показаните по-горе случаи може ли 

да става въпрос за алергична реакция към скоро закупен орално-хигиенен продукт?“ 

Участниците трябва да изберат един от три отговора: а) да; б) не;  в) не съм 

сигурен/на. На въпроса са отговорили всички 100 участници, като 58 (58%) са дали 

отговор да, 22-ма (22%) са отговорили не и 20 (20%) са избрали не съм сигурен/на 

(Фиг.12). 

 

Фиг.12. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №6. 

58% 22%

20%

Въпрос № 6: "Може ли да става въпрос 
за алергична реакция към скоро 

закупен орално-хигиенен продукт?"

да не не съм сигурен/на
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     Процентът на участниците, които отговарят утвърдително е с 16% повече от тези, 

които дават отрицателен отговор или не са сигурни и разликата е статистически 

значима, p = 0.024. 

    Въпрос № 7 („Възможно ли е стресът да е отключващ фактор за тези лезии?“) 

също включва три опции: а) да; б) не;  в) не съм сигурен/на  

      Всички 100 участници са отговорили на въпрос №7, като 61 (61%) са посочили 

отговор да, 18 (18%) са отговорили не и 21 (21%) са избрали не съм сигурен/на 

(фиг.13). 

 

Фиг. 13. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №7. 
 

 Въпрос №8 изисква участниците да предложат насоки за лечение (Какви насоки 

за лечение ще предложите на горе-посочените пациенти?). Фигура 14 илюстрира 

отговорите според броя на участниците, предложили съответното лечение.    

 

 

Фиг. 14. Брой на участниците предложили определен вид насоки за лечение 
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      Проценти не са изчислени, тъй като някои участници са дали повече от един 

отговор. Петдесет и пет участници са предложили „орална хигиена и антибиотик“; 

48 – „хлорхексидинови разтвори или други антисептици“; 27 – „втриване в гингивата 

на противовъзпалителни унгвенти, като Indextol”; 19 – „изчакване“; 22 – „други“, 

между които консултация със специалист алерголог, дерматолог и пародонтолог, 

прием на витамини B и C и други. 

      Следващият въпрос №9 („Колко пъти месечно при Вас идват пациенти с подобни 

оплаквания?“ ) включва 4 опции: а) 1-2; б) 3-5;  в) над 5; г) никога досега. Всички 100 

участници са отговорили на въпроса, от които 42-ма са избрали опцията 1 до 2 пъти; 

28 – 3 до 5 пъти; 9 – над 5 пъти; 21 – никога.  Резултатите са илюстрирани на  Фигура 

15.  

 

Фиг.15. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №9 
 
 

 Въпрос №10 (Необходимо ли е да се прави биопсия за потвърждаване на 

предварителната диагноза?) включва 3 възможни отговора: а) да; б) не; в) не съм 

сигурен/на.  Всички 100 участници са посочили отговор, като 28 (28%) са избрали да, 

48 (48%) са отбелязали не и останалите 24 (24%) са посочили, че не са сигурни 

(Фигура 16).  

 

Фиг.16. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №10 
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      Въпрос № 11 е формулиран както следва: „Необходимо ли е пациента да се 

консултира с дерматолог и/или алерголог?“ и участниците трябва да изберат една от 

три опции: а) да; б) не; в) не съм сигурен. Всички участници са отговорили на въпроса, 

като 71 (71%) са избрали отговор да; 14 (14%) са отговорили не и останалите 15 (15%) 

са изразили несигурност. Описаните резултати са илюстрирани на Фигура 17. 

 

 

Фиг.17. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №11 
 

      Следващият въпрос №12 (Необходимо ли е пациента да се консултира с 

ендокринолог за наличието на евентуален хормонален дисбаланс?) също включва 

три опции: а) да; б) не; в) не съм сигурен). Всички участници са отговорили, като 65 

(65%) са избрали да, 13 (13%)  не и 22 (22%) не съм сигурен/на. Фигура 18 

илюстрира описаните резултати. 

 

Фиг.18. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №12 
 

 
 Последният въпрос от анкетата (Колко пъти годишно ще проследявате  

тези пациенти?) предлага три опции като отговор: а) на всеки 6 месеца; б) на всеки 3 

месеца; в) всеки месец.  
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      Отговорили са всички участници както следва: 31 (31%)  са избрали всеки 6 

месеца; 39 (39%) са посочили всеки три месеца и останалите 30 (30%) са отговорили 

всеки месец. Резултатите са обобщени на Фигура 19.  

 

 

Фиг.19. Процентно разпределение на отговорите относно въпрос №13 
 

 
      От проведеното анкетно проучване става ясно, че заболяванията ОЛП и ММП, 

както и изявата им по гингивата не се познават добре от лекарите по дентална 

медицина. Липсва ясна концепция за клиничната изява, поставянето на окончателна 

диагноза и адекватно лечение и контрол на горе изброените заболявания. Необходимо 

е да се разширят познанията в тази насока, да се уеднаквят стандартите за 

диагностика и да се предложи терапевтична схема. Именно тези резултати бяха 

водещи за поставянето и осъществяване на останалите задачи в настоящия научен 

труд. 
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2. Проучване на разпространението на ОЛП и ММП сред пациенти, които са 

консултирани и лекувани в катедрата по „Пародонтология и ЗОЛ“ за периода 

Октомври 2013 – Октомври 2017г. 

 

2.1. Разпределение на пациентите с ОЛП и ММП по пол и възраст 
      За периода 1.11.2013 – 1.11.2017г. в отдела по Орална патология към Факултет по 

Дентална медицина на МУ-Пловдив са регистрирани общо 1,479 пациента, от които 

с лигавични заболявания са 884. От тях бяха селектирани 97 болни, сред които 89 с 

ОЛП и 8 с ММП. Наблюдава се, че процентът на пациентите с ОЛП е значително      

по-голям (92%)  от този на пациентите с ММП (8%), p < 0.001   (Фиг.20). 

 

 

Фиг.20. Процентно разпределение на пациентите с ОЛП и ММП в извадката 
от 97 пациенти 

 

      Установява се, че и двете диагнози са по-често срещани при женския пол 

(Фиг.21). Регистрираните жени с ОЛП са 74 (83%), докато мъжете са 15 (17%). 

Процентната  разлика възлиза на 66% и е статистически значима, p < 0.001. ММП се 

установява при 7 от жените (87.5%) и при 1 мъж (12.5), със значима разлика от 75%, 

p = 0.004. Средната възраст на всички изследвани пациенти е 55.12±12.29 години с 

диапазон 22-84 години, като за ОЛП тя е: 54.17±12.29 години, а при ММП 

е: 65.61±6.11 години.  

      Разпределението на пациентите с ОЛП и ММП по възраст е обобщено на Фигура 

22. Процентът на пациентите с ОЛП във възрастовия диапазон между 20 и 40 години 

е много нисък. Вижда се рязко нарастване на броя и процента на пациенти  с ОЛП 

между 41- 60 години. По-конкретно 24 (27%) пациенти на възраст 41-50г. имат ОЛП; 

25-ма (28%) на възраст 51-60г.; и 23-ма (26%) на възраст 61-70г. Пациентите с ОЛП 

над 70 години са 6 и съставляват 7% от извадката.   

92%

8% 

ОЛП ММП

p< 0.001
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Фиг.21. Процентно разпределение на пациентите с ОЛП и ММП при двата 
пола 

 

       

Фиг.22. Разпределение на пациентите с ОЛП и ММП по възраст 
 

 

      ММП не се наблюдава при пациенти на възраст между 20 и 50 години. Среща се 

при 2-ма (25%) пациенти във възрастов диапазон 51-60г, при 5 (62.5%) на възраст      

61-70г. и при 1 (12.5%) над 70 години.  

      В обобщение, данните показват, че пикът на възникване на ОЛП е към 5 декада, 

докато ММП се проявява към 7 декада. 
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2.2. Разпространение на гингивалните лезии сред пациентите с ОЛП и ММП. 

      В проведеното от нас проучване, пациентите с ОЛП са общо 89. Тези от тях, при 

които клинично се наблюдава гингивално засягане са 14 (16%), а тези с ММП и 

гингивални лезии са 8 (100%) от общо 8-те регистрирани пациенти с ММП (фиг.23).  

 

 

Фиг.23. Разпространение на ДГ сред пациентите с ОЛП и ММП 
 
 

2.3. Разпределение на гингивалното засягане сред двата пола  

      Общо 22-ма пациенти са регистрирани с гингивално засягане в резултат на ОЛП 

и ММП, от тях жените представляват 91% (20 жени), докато мъжете съставляват 9% 

(2-ма мъже). Разликата е статистически значима, p < 0.001 (Фигура 24).  

 

 

Фиг.24. Процентно разпределение на гингивалното засягане между двата пола 
 

      Когато се разгледа междуполовото разпределение на гингивалната изява на ОЛП 

и ММП, се наблюдава сходна тенденция между мъжете и жените (Фигура 25).  

16%

100%

84%

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

ОЛП 

ММП

% Пациенти

Разпространение на гингивалното засягане сред 
пациентите с ОЛП и ММП

с ДГ без ДГ

p < 0.001

с гингивална изява

9%

91%

Разпределение на гингивалното 
засягане между двата пола

мъже
жени

p < 0.001

 без гингивална изява 



 
 

31 
 

      Гингивалното засягане, в резултат на ОЛП се среща при 13 от 82 жени (16%), а 

при мъжете се среща при 1 от общо 7м(14%). Докато гингивалната изява, в резултат 

на ММП се среща при 100% от мъжете и жените с ММП  (1 мъж и 7 жени). Това, 

което нашето изследване добавя е различен подход в анализа на данните, като 

разглежда относителния дял на жените и мъжете с гингивални лезии спрямо общия 

брой на мъже и жени с ОЛП и ММП.  

 

 

Фиг.25. Гингивална изява на ОЛП и ММП при двата пола 
 

 

2.4. Разпределение по възраст на гингивалното засягане сред пациентите с ОЛП 

и ММП 

 

      Разпределението по възраст на гингивалното засягане сред пациентите с ОЛП и 

ММП е обобщено на Фигура 26. От общо 14 пациенти с гингивална изява на ОЛП, 1 

(7%)  е от възрастова група 31-40г., 3-ма (21%) са на възраст между 41-50г., 6-ма (43%) 

са между 51-60г., 4-ма (29%) са между 61-70г., а при пациентите над 70г. не се 

наблюдава гингивално засягане.         

      Разпределението на  пациентите с гингивални лезии, в резултат на ММП,  е както 

следва: 2-ма (25%) са във възрастова група  51-60г., 5-ма (62.5%) между 61-70г. и 1 

(12.5%) е над 70г. 
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Фиг.26. Разпределение по възраст на пациентите с гингивална изява, в резултат на 
ОЛП и ММП 

   

 

3. Регистриране на клиничните, хистологични и СЕМ особености при пациенти с 

гингивална изява на ОЛП. 

 

3.1.  Резултати и изводи по подзадача 3.1. 

3.1.1.  Резултати от клиничната карта 

      В  настоящият сектор са включени данни от 30 пациенти с гингивална изява на 

ОЛП, предварително установен клинично и хистологично.  

 

3.1.1.1. Демографска характеристика на пациентите  

      Възрастта на пациентите варира между 33 и 77 години, със средна възраст 

56.43±12.58 години. В изследваната група, жените съставляват значимо по-висок 

относителен дял 87% (N = 26) от мъжете 13% ( N = 4), p < 0.001.  

      Пациентите са предварително категоризирани в две равни по брой групи спрямо 

проведеното сравнително лечение за ефективността на топикално приложения 

клобетазол пропионат 0.05% крем (KП) и такролимус 0.1% мехлем (T). Последното е 

подробно описано в задача 4.  
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      Групите са със сходна средна възраст: КП 58.13±16.08; Т 54.73±7.93, (p = 0.471). 

Половото разпределение в изследваната група е илюстрирано на Фиг. 27 (панел А), 

а средната и индивидуална възраст на пациентите в двете групи е представена на 

панел Б.  

 

 
Фигура 27. Разпределение по пол (панел А). Индивидуална и средна възраст при 

двете пациентски групи (панел Б) 
 

 

3.3.1.2. Основни оплаквания/симптоми свързани с гингивалната изява на 

ОЛП   

      

       Данни за основните оплаквания/симптоми  на пациентите, свързани с 

поставената диагноза са обобщени в Таблица 2.  

 

От получените резултати могат да бъдат изведени следните изводи:  

 

➢ Най-честите оплаквания, срещани при значимо висок относителен дял от 

пациетите с гингивална изява на ОЛП в низходящ ред са демонстрирани на 

Фиг.28.  

➢ Между двете пациентски групи не се установиха значими разлики относно 

честотата на посочените оплаквания. 

 

 

 p < 0.001 
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Таблица 2. Честота на клиничните оплаквания свързани с гингивалната изява 
на ОЛП 

 
 

 
Фиг.28. Оплаквания, които се наблюдават при значим относителен дял от 

пациентите с гингивална изява на ОЛП 
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3.3.1.3. Оплаквания, свързани с промени по тялото, стрес и проведено 

лечение при пациенти с гингивална изява на ОЛП  

      Регистрираните данни от пациентите, относно промените по тялото, стрес и 

проведено лечение са представени на Таблица 3, 4.   

 

Таблица 3: Оплаквания, свързани с промени по тялото 

 
 

Таблица 4: Оплаквания, свързани със стрес и проведено лечение 
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     От получените резултати могат да бъдат изведени следните изводи:  

➢ Пациентите подложени на стрес значимо преобладават в изследваните групи.  

➢ Може да се предположи, че съществува връзка между увеличаване на стреса и 

засилване на дискомфорта в устата. 

➢ Мнозинството от пациенти с гингивална изява на ОЛП не са били лекувани. 

➢ 100% от тези, които са били лекувани, намират лечението за неефективно. 

➢ При сравнително малка част от болните се наблюдават обриви по-тялото (33%), 

мехури в устата или тялото (17%) и промени по нокти и скалп (37%). 

➢ Между двете пациентски групи не се установиха значими разлики относно 

честотата на представените  в настоящия сектор фактори. 

 

3.3.1.4.  Семейна обремененост,  вредни навици, системни заболявания и  

прием на различни медикаменти 

 

        Данни за семейната обремененост, вредни навици, системни заболявания и прием 

на различни медикаменти при пациентите с гингивална изява на ОЛП са представени 

на Таблица 5 и таблица 6.   

 

Таблица 5: Допълнителни данни за пациентите с гингивална изява на ОЛП  
(Семейна обремененост,  вредни навици) 
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Таблица 6: Допълнителни данни за пациентите с гингивална изява на ОЛП  
(Системни заболявания и прием на различни медикаменти) 

 

 

      От получените резултати могат да бъдат изведени следните изводи: 

➢ Половината от пациентите (50%) са с автоимунни заболявания, сред които 

преобладава тиреоидит на Хашимото.  

➢ По-голяма част от пациентите (67%) приемат лекарства, като Л-тироксин и 

различни видове антихипертонични лекарствени средства. 

➢ По-голяма част от болните нямат семейна обремененост относно заболяването 

(60% да + 37% несигурни); не пушат (90%); нямат алергии (80%), нямат диабет 

(83%); не свързват симптомите с орално-хигиенни продукти (90%). 

➢ 100% от пациентите не злоупотребяват с алкохол; не са боледували от хепатит 

C; нямат присъдени органи 

➢ Между двете пациентски групи не се установиха значими разлики относно 

честотата на представените  в настоящия сектор допълнителни фактори. 
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3.2. Резултати и изводи по подзадача 3.2. 

3.2.1. Резултати от анализа на локализацията на лезиите, регистрирани 
при пациенти с ОЛП 

      Процентното разпределение на лезиите според локализацията им при групата от 

30 пациенти е илюстрирано на Фигура 29.  

 Най-често срещаната локализация на лезиите при ОЛП е букалната мукоза, 

установена при 83% (N = 25) от пациентите. Лезии по устните се наблюдават при 

37% (N = 11) от пациентите; по езика при 33% (N = 10); в ретромоларния триъгълник 

при 27% (N = 8); по твърдото или мекото небце при 20% (N = 6) и не са установени 

(0%) по пода на устната кухина.  

 

          
 Фиг. 29. Процентно разпределение на лезиите според локализацията им  

 

3.2.2. Резултати от хистологичното изследване 

      На фигура 30 а), b), c) са показани част от хистопатологичните находки, открити 

при пациенти с гингивална изява на ОЛП. Наблюдава се хипер- и паракератоза, 

атрофия на епитела, псевдопапиломатоза, зъбцевидна акантоза, хронична 

възпалителна реакция и пролиферация на капиляри. Получените резултати варират 

при различните пациенти и са в зависимост от вида на ОЛП и мястото, от където е 

взет биологичния материал. Ясно се вижда, че ексфолиация на повърхностните 

епителни клетки липсва, нещо повече: преобладава хипер- и паракератоза. 
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       Въпреки, че понятието „десквамативен гингивит“ се е запазило през годините, 

задълбоченият анализ на хистологичните резултати ясно показва, че клиничният вид 

на гингивата не се дължи на десквамация, а на различни патоанатомични феномени 

(хипер- и паракератоза, атрофия, субепително отлепване и др.). Поради което, е 

уместно да се използва гингивална изява, в резултат на различни системни 

заболявания и състояние (с най-голяма честота сред кожно-лигавичните 

заболявания). 

 

      

Фиг.30. а) Микрофотография на ОЛП демонстрираща хипер- и паракератоза 
(черна пунктирна линия) и псевдопапиломатоза (черна стрелка), b) изразена 

хронична възпалителна реакция и пролиферация на капилярите (черни звезди), 
c) характерната за ОЛП зъбцевидна акантоза (черна пунктирна линия).         

(ХЕ, х100). 

 

 

                  В таблица 7 са обобщени хистологичните находки, наблюдавани при 

изследваните от нас пациенти с гингивална изява на ОЛП.    
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Таблица 7. Обобщени хистологични находки при пациентите с гингивална 
изява на ОЛП 

 

 

3.2.3.  Резултати от СЕМ изследване: 

 

            На фиг.31.а),б) е показана СЕМ на пациент с хистологично доказан ОЛП. При 

по-голямо увеличение (х10,000) по повърхността на гингивата се наблюдават плоски, 

окръглени клетки, с вдлъбнат център и запазени ядра. Наблюдаваните промени са 

аналогични на хистопатологичния феномен „паракератоза“. Така получените 

резултати ясно демонстрират, че десквамацията не е водещ феномен, нещо повече 

изобщо не се наблюдава при пациентите с гингивална изява на ОЛП. Поради което е 

неуместно да се използва клиничната диагноза „десквамативен гингивит“, вместо 

това е    по - коректно е да се дефинира като гингивално засягане, в резултат на ОЛП. 
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Фиг.31. СЕМ на гингивален биоптат от пациент с ОЛП. 

 а) Гингивален ръб  b) плоски, окръглени клетки, с вдлъбнат център и запазени 
ядра  

 

      

 

4. Изследване на клиничната ефективност на локалната оклузивна терапия с 

такролимус и КС при пациенти с гингивално засягане, в резултат на ОЛП. 

 

4.1. Характеристика на пациентите  

   От характеристиката на пациентите, представена с резултатите към  Задача 3, се 

установи, че двете групи пациенти имат индентично полово разпределение, сходна 

възраст и близки клинични и хистологични данни. Допълнителни данни, 

характеризиращи пациентите на базово ниво (преди започване на лечение) са 

представени на Таблица 8.   

Таблица 8: Данни за пациентите в изследваните групи на базово ниво 
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          Спрямо формата на ОЛП, 50% от пациентите са с атрофична форма и 50% с 

булозно-ерозивна форма, със сходно разпределение между групите. В групата 

лекувана с клобетазол пропионат 0.05% крем, условно наречена група А, при 47% от 

пациентите е установена атрофична форма на ОЛП и булозно-ерозивна при 53% . При 

пациентите с такролимус 0.1% унгвент (група Б), атрофична форма на ОЛП  е 

установена при 53% и булозно-ерозивна при 47%.  

      На базово ниво, пациентите в двете групи показаха сходно ниво на болка и 

дискомфорт, oтчетени с визуално аналоговата скала (visual analogue scale, VAS) - 

клобетазол 6.93±1.38 и такролимус 6.47±2.29.  Преди започване на локалното лечение 

средната стойност на кървене при сондиране при група А възлиза на 66.60±13.37% и 

на 60.73±23.19% при група Б.  Плаковата акумулация на базово ниво също показа 

сходни нива при двете групи (клобетазол 85.67±8.13%; такролимус 80.00±17.62%). 

 

 

4.2.  Динамика в стойностите на VAS преди лечение и 3-та седмица след 
преустановяването му 

 

4.2.1.  Вътрешногрупова съпоставка  

       И при двата вида лечение се отчете значимо намаляване на болката и 

дискомфорта, оценени чрез визуално-аналоговата скала (VAS) преди лечение и 3-та 

седмица след преустановяването му (Фиг.32).   

      При пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем се отчете 

намаляване на средната стойност на VAS от 6.93±1.38 до 2.20 ±1.93 на третата 

седмица след лечението. Разликата от 4.73±1.10 показа висока статистическа 

значимост, p < 0.001 (панел А). В групата лекувана с  такролимус 0.1% унгвент,  

средната стойност на VAS намалява от  6.47±2.29 на 1.53±1.50 (панел Б), със 

статистически значима разлика от 4.93±1.53, p < 0.001.   
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Фигура 32. Динамика в стойностите на VAS преди лечение и 3-та седмица след 
преустановяването му 

 

      При пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем се отчете 

намаляване на средната стойност на VAS от 6.93±1.38 до 2.20 ±1.93 на третата 

седмица след лечението. Разликата от 4.73±1.10 показа висока статистическа 

значимост, p < 0.001 (панел А). В групата лекувана с  такролимус 0.1% унгвент,  

средната стойност на VAS намалява от  6.47±2.29 на 1.53±1.50 (панел Б), със 

статистически значима разлика от 4.93±1.53, p < 0.001.    

 

4.2.2.  Междугрупова съпоставка  

      Съпоставка на настъпилата промяна във VAS в резултат на лечението между двете 

пациентски групи е представена на Фигура 33.  Индивидуалните и средни стойности 

на промяната са илюстрирани с графиките на панел А. На 3-та седмица, веднага след 

завършване на лечението, в група А при всички пациенти се наблюдава намаляване 

на VAS, с индивидуални стойности, вариращи от – 2 до – 6 единици и  средна 

стойност на редукция -4.73±1.09 единици. 
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Фигура 33. Междугрупова съпоставка на промяната в стойностите на VAS 
между базово ниво и на 3-та седмица, веднага след лечението, при пациентите 

лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем и с такролимус 0.1% унгвент 
 

      

      В група Б също се установи намаляване на VAS при всички пациенти, с 

индивидуални стойности, вариращи от – 2 до – 8 единици и средна стойност -

4.93±1.53 единици.  Разликата от 0.20 единици в полза на пациентите от група Б не 

показа статистическа значимост, p = 0.685. 

      На панел Б са представени графиките на процентната промяна в индивидуалните 

и средни стойности на VAS.  На 3-та седмица, веднага след завършване на лечението, 

в група А средната процентна разлика е –71.38±20.70%. Подобни резултати се 

наблюдават и в група Б –79.90±16.63%. Разликата от -8.52% в полза на пациентите от 

група Б не достига статистическа значимост, p = 0.224. 
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4.3.  Промяна в кървенето при сондиране преди лечение и 3-та седмица след 
преустановяването му 

 

4.3.1. Вътрешногрупова съпоставка  

      Като  резултат от проведеното лечение и при двете групи пациенти се установи 

значима редукция на кървенето при сондиране преди лечение и на 3-та седмица след 

преустановяването му (Фиг.34).   

 

 
Фигура 34. Значителна редукция в степента на кървене при сондиране преди 

лечение и на 3-та седмица след преустановяването му 

 

     При пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем се отчете редукция 

на кървенето от 66.60±13.37% до  25.73 ±8.69% на третата седмица след 

преустановяване на лечението. Намаляването на степента на кървене с  40.86±1.37 

показа висока статистическа значимост, p < 0.001  (панел А).  

      В групата лекувана с  такролимус 0.1%  също се установява статистически 

значима разлика 33.20±18.70, p < 0.001 в  средната степен на кървене от  60.73±23.19 

на 27.53±13.40 (панел Б). 
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4.3.2. Междугрупова съпоставка  

      Промяната в степента на кървене при сондиране между двете пациентски групи е 

илюстрирана на Фигура 35.  На панел А са представени графиките на 

индивидуалните и средни стойности на промяната. На 3-та седмица, веднага след 

завършване на лечението, при групата лекувана с клобетазол пропионат 0.05% крем 

индивидуалните стойности на редукция на кървенето варират от – 12 до – 54 със 

средна стойност -40.86±11.37.  

 
Фигура 35. Междугрупова съпоставка на промяната в степента на кървене при 

сондиране преди лечение и на 3-та седмица след преустановяването му  

 

        При групата лекувана с такролимус 0.1% мехлем, диапазонът на индивидуалните 

стойности на промяна в кървенето обхваща стойности от  -5 до -80, със средна 

стойност -33.20±18.70,  без статистическа значимост,    p = 0.186.  

       Графиките на процентната промяна в кървенето при сондиране са представени на 

панел Б. На 3-та седмица при група А процентното намаляване на степента на 

кървене обхваща диапазон от -25.53% до -81.67%, със средна стойност – 

60.92±12.77%, докато в група Б варират от -9.80% до – 80%, със средно процентно 

намаляване от –52.57±18.33%. Разликата между двете групи от – 8.35% в полза на 

група А не показа статистическа значимост, p = 0.159 
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4.4.  Промяна в плаковата акумулация преди лечение и 3-та седмица след 

преустановяването му  

4.4.1. Вътрешногрупова съпоставка  

      В края на лечението и при двете пациентски групи се установи значимо 

намаляване на плаковата акумулация (Фиг.36).  

 

 

Фигура 36. Промяна в плаковата акумулация преди лечение и на 3-та седмица 
след преустановяването му 

 
      При групата преминала лечение с клобетазол пропионат 0.05% крем средната 

стойност на плакова акумулация намалява от 85.67±8.13 на базово ниво до  46.73 

±19.407 на третата седмица, след лечението. Намаляването на плакова акумулация 

със  38.93±16.13 достига висока статистическа значимост, p < 0.001 (панел А). В 

групата лекувана с  такролимус 0.1% мехлем,  средната степен на кървене също 

намалява от  80.00±17.62 на 51.67±14.17 (панел Б), със статистически значима 

разлика от 28.33±15.80, p < 0.001. 
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4.4.2. Междугрупова съпоставка  

       На 3-та седмица, веднага след завършване на лечението, при пациентите 

лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем  намаляването на плаковата 

акумулация варира от 0 до -69, със средна стойност -38.93±16.35. 

       При групата лекувана с такролимус 0.1% мехлем, диапазонът на промяната 

обхваща стойности от – 10 до – 75, но с по-ниска средна стойност от -28.33±15.80, без 

статистическа значимост (p = 0.080) (Фигура 37, панел А).  

 

 
Фигура 37. Междугрупова съпоставка на промяната в плаковата акумулация 

преди лечение и на 3-та седмица след преустановяване му 

 

       На 3-та седмица, веднага след завършване на лечението, при групата лекувана с 

клобетазол пропионат 0.05% крем  процентното намаляване на плаковата 

акумулация варира от  0% до –74.19%, със средна стойност  – 46.11±18.84%. В групата 

лекувана с такролимус 0.1% унгвент, индивидуалните  стойности на процентно 

намаляване обхващат диапазон от – 13.70% до -75%, със средно процентно 

намаляване от –34.53±13.65%. Разликата между двете групи от  – 11.58% в полза на 

лечението с клобетазол пропионат 0.05% крем не показа статистическа значимост, 

p = 0, 064 (Фигура 37, панел Б).  



 
 

49 
 

4.5.  Съпоставка на групите спрямо индекса на ефективност (ЕI) от 

приложената оклузивна терапия 

 

       При мнозинството от пациенти се отчете умерено подобрение:  67% (N = 10) от 

групата лекувана с клобетазол пропионат 0.05% крем и  при 80% (N = 12) от 

лекуваните с такролимус 0.1% унгвент.  Значително подобрение беше постигнато при 

27% (N = 4) от пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% крем и при 20% 

(N = 3) от групата с такролимус 0.1%. При един пациент (6%) от групата с клобетазол 

пропионат 0.05% крем се установи слабо подобрение. Пълно излекуване или липсата 

на подобрение не се установи при нито един от изследваните общо 30 пациента 

(Фиг.38). 

       

     Фигура 38. Разпределение на пациентите спрямо индекса на ефективност 
4.6. Индекс на ефективност спрямо формата на ОЛП 

 

      В цялата група от 30 пациенти умерено подобрение се наблюдава при 11 (73%) от 

пациентите с атрофична форма и при 11 (73%) от тези с булозно-ерозивна форма на 

ОЛП. Значимо подобрение е постигнато при 3 (20%) от пациентите с атрофична 

форма и при 4 (27%) от групата с булозно-ерозивна форма. Слабо подобрение се 

отчете при един (7%) пациент с атрофична форма на ОЛП и не се наблюдава сред 

пациентите с булозно-ерозивна форма (Фиг.39). Получените резултати не са 

статистически значими (p = 0.565). 
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Фигура 39. Разпределение на пациентите спрямо индекса на ефективност и 
формата на ОЛП 

 

 

 

4.7.  Индекс на ефективност спрямо формата на ОЛП и вида лечение  

 

      Не беше установена значима връзка между индекса на ефективност, формата на 

ОЛП и вида на лечението при двете изследвани групи  (Таблица 9).  

 

Таблица 9: Индекс на ефективността спрямо формата на ОЛП и вида лечение  
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      Онагледените по-долу фигури ясно демонстрират ефективността от локално 

приложената терапия с помощта на индивидуално изработени шини при двете 

изследвани групи (фиг.40,41,42,43). 

 

         

Фиг.40. Локална оклузивна терапия с клобетазол пропионат 0,05%:                     
а) гингивална изява на ерозивен ОЛП, b) адаптираната оклузивна шина с) 

значително подобрение на 3-та седмица 
 

        

Фиг.41. Локална оклузивна терапия с клобетазол пропионат 0,05%:                    
а) гингивална изява на атрофичен ОЛП, b) значително подобрение на  3-та 

седмица 
 



 
 

52 
 

  

Фиг.42. Локална оклузивна терапия с такролимус 0,1%: а) ерозивна форма на 
ОЛП, b) умерено подобрение на 3-та седмица 

 
 

     

Фиг.43. Локална оклузивна терапия с такролимус 0,1%: а) атрофична форма на 
ОЛП, b) адаптираната оклузивна шина, с) умерено подобрение на 3-та седмица 

 
 
 

4.8.  Проследяване възникването на рецидив на 1-ви, 6-ти и 12-ти месец след 

преустановяване на локалната оклузивна терапия 

      На 1-ви месец след преустановяване на локалното лечение, рецидив се установи 

при 13% (N = 2) от пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% (група А)  и 

при 27% (N = 4) от лекуваните с такролимус 0.1% (група Б), без значима разлика     

(p = 0.651).  
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      На 6-ти месец, процентът на пациенти с рецидив в двете групи почти се 

уеднаквява (p = 1.000), като в група А рецидив се наблюдава в 33% (N = 5),    

докато в група Б се установява 27% (N = 4). На 12-месец, настъпва лека промяна, но 

отново с много сходен процент при двата вида лечение  (p = 1.000): при 27% (N = 4) 

от пациентите в група А се установява рецидив и при 33% (N = 5) в група Б 

респективно (Фигура 44). 

 

Фигура 44. Относителен дял на пациентите с рецидив, отчетен на 1-ви, 6-ти и 
12-ти месец 

 

 

4.8.1.  Проследяване възникването на рецидив спрямо формата на 

ОЛП и вида на използвания локално лекарствен продукт 

 

      На Таблица 10  са представени данни отнасящи се до формата на ОЛП (атрофична 

и булозно-ерозивна), наличието на рецидив и вида на локално лечение.   

      На 1-ви и 6-ти месец не се установи значима връзка между изследваните величини, 

но трябва да отбележим, че процентът на рецидив беше по-висок при булозно-

ерозивната форма на ОЛП, особено при групата лекувана с  такролимус 0.1%.                 

     На 12-ти месец, наблюдаваната тенденция показа статистическа значимост при 

лечението с такролимус, където всичките 5 случая на рецидив (76%) бяха установени 

при пациенти с булозно-ерозивна форма на ОЛП,  p = 0.007.  
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      При пациентите лекувани с клобетазол пропионат 0.05% не се установи значима 

връзка между формата на ОЛП, възникването на рецидив, но както вече беше 

упоменато по-горе на 6-ти и 12-ти месец рецидив се среща по-често при булозно-

ерозивната форма на ОЛП.  

      Като цяло нашите данни дават основание да се предположи, че булозно-

ерозивната форма на ОЛП е по-податлива на появата на рецидив с течение на 

времето. Тази тенденция е по-ясно изразена при лечението с такролимус 0.1%.  

 

     Таблица 10. Наличие на рецидив спрямо формата на ОЛП и вида на лечение  

  

Фактът, че и при двата вида локално лечение се наблюдава увеличаване на  

рецидива на 6-ти и 12-ти месец при пациентите с булозно-ерозивна форма на ОЛП, 

беше основание за провеждане на  допълнителен анализ с РОК криви при цялата 

група от 30 пациенти.  

Рок кривата за 1-ви месец (Фигура 45) илюстрира липса на връзка между 

формата на ОЛП и рецидив (AUC = 0.567, p = 0.530). 

 На 6-ти месец, площта под кривата нараства, но все още е ниска и без 

статистическа значимост  (AUC = 0.600,    p = 0.341). На 12-ти месец, площта под 

кривата достига статистическа значимост (p = 0.014) със стойност AUC = 0.733, 

означаваща че 73.30% от регистрираните рецидиви на 12-те месец се асоциират с 

булозно-ерозивната форма на ОЛП.  
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Фигура 45. Рок криви, проследяващи нарастващата връзка между възникването 

на рецидив при булозно-ерозивната форма на ОЛП на 1-ви, 6-ти и 12-ти месец 

 
 

      Трима от пациентите лекувани с такролимус 0,1% съобщиха за странични реакции    

(2-ма се оплакват от метален вкус в устата и 1-с чувство на парене в устата), докато 

от групата, третирана с топикален клобетазол пропионат 0,05%    –    никой не съобщи 

за възникнала странична реакция. 
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5. Изготвяне на диагностично - лечебен алгоритъм за лечение на пациенти с 

гингивална изява на ОЛП. 

      Въз основа на клиничният ни опит и наблюдения на излседваните пациенти с 

гингивална изява на ОЛП, изготвихме алгоритъм за лечение (фиг.46), който има за 

цел да подпомогне лекарите по дентална медицина да селектират пациентите в 

зависимост от клиничната тежест на ОЛП и да приложат възможно най-адекватното 

лечение и проследяване нa последните. 

 

Фиг. 46. Алгоритъм за лечение на пациенти с гингивална изява на ОЛП 
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VI. ИЗВОДИ: 

 

1. От проведеното анкетно проучване става ясно, че заболяванията ОЛП и ММП, 

както и изявата им по венеца не се познават добре от лекарите по дентална 

медицина. Липсва ясна концепция за клиничния вид, поставянето на окончателна 

диагноза, адекватно лечение и контрол на горе изброените заболявания, което 

влошава дългосрочната им прогноза.  

 

2. В настоящото клинично проучване, половината от участниците са посочили за 

наличие на автоимунно заболяване (тиреоидит на Хашимото, лупус 

еритематодес, ревматоиден артрит, болест на Крон). Това заслужава по-

нататъшни подробни проучвания, които да се фокусират върху етиопатогенезата 

на ОЛП върху по-голяма кохорта. 

 

3. И при двата вида лечение (с локален клобетазол пропионат 0,05% и 

такролимус 0,1%) се отчете статистически значима редукция на болката и 

дискомфорт, плаковата акумулация и кървенето при сондиране на 3-та 

седмица след преустановяването му.  

 
4. При разглеждане на индекса за ефективност от приложената локална терапия се 

установява, че и в двете изследвани групи (с клобетазол пропионат 0,05% и 

такролимус 0,1%) преобладават пациентите с умерено подобрение, 

последвани от тези със значително и слабо подобрение на клиничните симптоми. 

При нито един пациент не се регистрира пълно излекуване.  

 

5. Не беше установена статистически значима връзка между индекса на 

ефективност, формата на ОЛП и вида на локалното лечение.  

 
6. При проследяване възникването на рецидив на 1-ви, 6-ти и 12-ти месец след 

преустановяване на локалното лечение не се установява статистическа значима 

разлика между двете изследвани групи. Въпреки това се наблюдава тенденция 

за по-голяма честота на рецидив на 12-ти месец при пациенти с булозно-ерозивна 

форма на ОЛП в сравнение с тези с атрофична форма. 
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7. Въпреки че, повечето научни доклади съобщават за по-малко регистрирани 

странични реакции при употребата на локален такролимус 0,1%, в настоящото 

клинично проучване 2-ма от пациентите съобщават за метален вкус в устата и 

един - чувство на парене). Докато от групата, третирана с топикален клобетазол 

пропионат 0,05% – никой не съобщи за възникнала странична реакция.  
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VII. ПРИНОСИ 

 

• Приноси с потвърдителен характер: 

1. Настоящият научен труд потвърждава данните на други автори относно 

честотата и разпределението на гингивалната изява на ОЛП по пол и възраст. 

2. Потвърждава се ефективността на локално приложения такролимус 0,1% като 

алтернативно средство за лечение на пациенти с гингивална изява на ОЛП. 

 

• Приноси с потвърдителен характер, оригинални за България:  

1. Проведено е първото по рода си у нас сравнително изследване за ефективността 

от приложената локална терапия с клобетазол пропионат 0,05% и такролимус 

0,1% при пациенти с гингивална изява на ОЛП. 

2. Настоящият научен труд потвърждава ефективността на индивидуално 

изработените оклузивни шини като средство за доставяне на локални 

медикаменти.  

 

• Oригинални приноси: 

1. За първи път в България е проведено анкетно проучване сред лекарите по 

дентална медицина относно познанията им за гингивалната изява на кожно-

лигавичните заболявания ОЛП, ММП и ПВ. 

2. За първи път е извършено ретроспективно проучване за честотата на 

разпространение на гингивалните лезии сред пациентите с ОЛП, ММП и ПВ. 

3.  Подробният анализ на пациенти с гингивална изява на ОЛП ясно показва, че не 

се наблюдава десквамация, поради което  широко използваната и до днес 

клиничната диагноза „десквамативен гингивит“ е неточна и лишена от смисъл. 
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• Приноси с практическо-приложен характер 

1. Апробира се за първи път в България употребата на локални лекарствени средства 

с помощта на индивидуално изработени шини, които имат редица предимства 

пред останалите методи за апликация. 

2. Предложен е метод за клинична оценка на ефективността от приложената локална 

терапия, който е подходящ за теоретична база при бъдещи сравнителни 

изследвания.  

3. На базата на получените клинични резултати са изготвени препоръки към 

лекарите по дентална медицина относно провеждането на дентално лечение при 

пациенти с гингивална изява на ОЛП. 

4. Предложен е диагностично-терапевтичен алгоритъм за лечение на пациенти с 

гингивално засягане, в резултат на ОЛП.  
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VIII. Публикации и научни съобщения, свързани с дисертационния 

труд 

 

• Пълнотекстови статии в реферирани списания: 

 

1. Кавлакова Л. Десквамативният гингивит като ранна клинична изява на 

различни кожно-лигавични заболявания. Научни трудове на съюза на 

учените - Пловдив, 2020г., XXIV: 325 - 330. 

2. Kavlakova L., Bachurska S. Topical occlusive corticosteroid therapy for the treatment of 

gingival manifestation of mucous membrane pemphigoid – a case report. Folia Med 

(Plovdiv) 2020; 62(4): 866 - 70.  

 

3. Kavlakova L. Evaluation of clinical efficacy of topical tacrolimus 0,1% and clobetasol 

propionate 0,05% in desquamative gingivitis, manifestation of oral lichen planus. Folia 

Medica (in press) 

 

 

• Участия в научни форуми и международни конференции: 

 

• Ефективност на топикалната терапия при десквамативен гингивит. 

Професионален форум по дентална медицина „Sofia Dental Meeting/ Young Perio“ 

2019, 3-6 Октомври 2019г.,София, България 

• Кавлакова Л. Сравнително проучване на клиничната ефективност на такролимус 

0.1% и клобетазол пропионат 0.05% при лечение на десквамативен гингивит, изява 

на орален лихен планус. 75 - юбилейна научна конференция „Медицина на 

бъдещето“. Пловдив, България, 29-31 Октомври 2020г. 

• Kavlakova L. Topical therapy with tacrolimus 0,1% ointment for the treatment of 

gingival erosive lichen planus. 17-th Congress of ISLD. Plovdiv, Bulgaria, 6-8 June 

2019. 

 


