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Въведение 

• Оралната лигавица, като 

първи участък на 

храносмилателния тракт е 

изложена на различни 

екзогенни въздействия 

• По-дълготрайна експозиция 

може доведе до промени, които 

трябва да се отдиференцират от 

някои малигнени състояния 



Въведение 

• Мукозните лезии, които проявяват по-силна 

тенденция към злокачествена 

трансформация, се наричат премалигнени 

лезии.  

• Често тези лезии се появяват по участъци 

на устната кухина, недостъпни за оглед от 

пациента (sulcus glosso-alveolaris, дорзална и 

латерална повърхности на езика, 

вестибулум и ретромоларна област) 

• Ето защо щателният интраорален оглед два 

пъти годишно е абсолютно задължителен.  



Ако се установи мукозна лезия: 

• Премахват се локалните фактори, 

които могат да са свързани с лезията 

• Провежда се противовъзпалително 

лечение за две седмици, при липса на 

успех - биопсия 

• Диагнозата базирана само на 

клиничната характеристика на 

лезията е ненадеждна!!! 



Типове орални лезии 

Според промяната 

в цвета: 

• Бели 

• Червени 

• Червено-бели 

• Пигментни 

Според промяната 

на релефа: 

• Плоски 

• Надигнати 

• Подкопани 



Орални лезии 

Бели лезии: 

• Leukoplakia 

• Lichen planus 

• Leukoedema 

• Morsicatio buccarum 

• Бял спонгиозен невус 

• Гранули на Fordyce 

• Кандидоза 

Червени лезии: 

• Erythroplakia 

• Варици 

• Hemangioma 

• Purpura (Petechiae, 

Ecchymosis) 

• Синдром на Sturge-

Weber  

• Вродена 

телеангиектазия 



Орални лезии 

Червено-бели лезии: 

• Erythroplakia 

• Плоско-клетъчен 

карцином 

• Lichen planus erosiva 

• Lupus Erythematodes 

• Лекарствени 

лихеноидни реакции 

• Кандидозна 

левкоплакия 

Пигментни лезии: 

• Melanoplakia 

• Ефелиди  

• Меланоза на пушачите 

• Nevus 

• Melanoma 

• Синдром на Peutz-Jeghers 

• Болест на Addison 

• Амалгамена татуировка 



Leukoplakia 

• Левкоплакията представлява 

ясно отграничена спрямо 

околната лигавица и не 

отделяща се бяла плака в 

устната кухина. (WHO 1978) 

 

• Това е клинично описание, а не 

хистологична диагноза 



Етиология 

• Комбинация от външни 

локални и вътрешни 

предиспониращи фактори 

• Свързва се с химично и 

механично дразнене:  

• Химично: алкохол, цигари 

• Механично: остри ръбове на 

фрактурирани зъби, неудобни 

протези, парафункции 



Хистологична характеристика 

• Левкоплакията показава 

хиперкератоза с акантоза с или 

без дисплазия (20% показават 

дисплазия) 

 

• Белият цвят е знак за 

хиперкератоза 





Дисплазия 

• слаба: засяга само базалните 1/3 от 

епитела 

• умерена: засяха половината от 

епителния слой 

• тежка: повече от 2/3 от епитела са 

засегнати 

• Carcinoma in situ (CIS): Засегнат е 

епителът в цялата си дебелина, но не 

преминава базалната мембрана 





Carcinoma in situ  



Критерии за дисплазия 

• Нарушена стратификация на 

клетките в епитела 

• Повишен ръст на митозите 

• Ядрен хиперхроматизъм 

• Съотношението 

ядро/цитоплазна е нарушено 

• Клетъчен полиморфизъм 

• Абнормна кератинизация 



ВАЖНО!!! 

Колкото по-изявени са 

диспластичните промени в една 

лезия, толкова възможността за 

малигнена трансформация е по-

голяма 



Клиничен вид на хомогенната и 

нехомогенни форми на левкоплакия 

Хомогенна (проста, плоска): 

ограничена, ненадигната над нивото 

на лигавицата бяла плака с гладка 

повърхност и резки граници 

Нехомогенна:  

• Верукозна: плътни бели плаки, над 

нивото на лигавицата, която е 

зачервена между тях 

• Петниста: хиперкератотични 

гранули на фона на червено петно 

• Ерозивно-язвена: веруки, ерозии, 

язви и цепнатини 











ВАЖНО!!! 

• Ерозиите и улцерациите са клинични 

знаци за малигнена трансформация 



Предилеционни зони 

• Латерални и вентрални 

повърхности на езика 

• Под на устната кухина 

• Алвеоларен гребен 

• Устен ъгъл 

 

По-рядко: 

• Меко небце  

• Устни 



Зони във висок риск 

• 4-6% от левкоплакията 

прогресира до сквамозен 

карцином в рамките на 5 

години 

Зони във висок риск: 

• Под на устна кухина 

• Латерални и вентрални 

повърхности на езика 

• Устни 





Диференциална диагноза 

• Никотинов стоматит 

• Кандидоза 

• Влакнеста левкоплакия 

• Leukoedema 

• Бял спонгиозен невус 

• Гранули на Fordyce 



Бял спонгиозен невус на Cannon (автозомно-доминантно 
заболяване). Мутация в гените за кератин 4 или кератин 13, 
локализирани съответно в 12q13 and 17q21-q22 хромозоми 

Д.Д. 



Гранули на Fordyce 
  

Д.Д. 



Никотинов стоматит  Д.Д, 



Д.Д. 



Бластоспори и псевдохифи при Кандида инфекция 



Д.Д. 

Кандидозна левкоплакия 



Hairy leukoplakia  

(влакнеста левкоплакия) 

• Орална изява на HIV 

инфекция 

• Вероятен вирусен произход 

(Epstein-Barr virus) 

Д.Д. 



Д.Д. 



Д.Д. 



Д.Д. 

Morsicatio buccarum 



Лечение 
 
1. Консервативно 

(премахване на 
дразнителите и 
назначаване на 
епителотонични 
витамини – 
локално и общо. 
 

2. Хирургично: 
- Изсичане със 

скалпел 
- Криотерапия 
- Лазерна аблация 



Биопсия 



Левкоплакия без дисплазия 



Лазерна аблация 



След 5 дни След 10 дни 



След 3 месеца 



Lichen planus 

• Кожно заболяване с изяви в 

устната кухина (до 30% от 

случаите лезии има само в 

устата) 

• Имунно нарушение, при което 

T-лимфоцитите разрушават 

базалния клетъчен слой 





Lichen planus 

Най-често засягани участъци:  

• Букална мукоза 

• Дорзална повърхност на езика 

По-слабо засягани участъци: 

• Устни 

• Небце 

• Гингива 

• Под на устна кухина 



Lichen planus 

Три клинични форми на оралния 

lichen planus: 

 

• Стриирана (ретикуларна) или 

плакова - 30% 

• Атрофична (често се изявява 

като gingivitis desquamativa) 

• Булозно-ерозивна 







атрофична форма на Lichen planus 



Десквамативен гингивит 





Булозно-ерозивна форма на Lichen planus 



Булозно-ерозивна форма на Lichen planus 



Булозно-ерозивна форма на Lichen planus 



Клиничен случай 



Локално медикаментозно лечение на неерозивните форми:  
• Унгвенти като Indextol, Lidex, Valisone, които се прилагат върху 

болезнените участъци в устата след хранене и преди лягане 
• Елексири съдържащи кортикостероиди, като Decadron 

(изплакване на устата 4х дневно) 





Хистологична диагноза: Lichen planus,  



Лазерна аблация 200mJ/15Hz 





Преди лечение 6 месеца след лечението 



Lichen planus 



Фотодинамична терапия с диоден лазер и метиленово синьо 







Erythroplakia 

• Персистираща червена лезия, 

която клинично не може да 

бъде характеризирана като 

друго състояние нпр. 

възпаление 

• Червеният цвят е в резултат от 

атрофия на мукозата, 

покриваща силно васкулирана 

субмукоза 



Erythroplakia 

• Повечето еритроплакии 

хистологично представляват 

дисплазия или карцином 

(Carcinoma in situ) 

• Високк риск за малигнена 

трансформация 

• Биопсията е абсолютно 

задължителна 





Cheilitis actinica   

• Клинично доловима лезия по 

долната устна вследствие на 

прекомерно излагане на 

слънчева радиация 

• Преканцероза 

• Задължителна биопсия 











Други облигатни преканцерози с 

локализация по устната лигавица   

• Болест на Bowen 

• Абразивен преканцерозен 

хейлит на Manganotti 

• Брадавичен предрак на устните 

• Ограничена предракова 

хиперкератоза 

 

Лечението е само хирургично 

радикално 





Cornu cutaneum 



Взето от: „Red and white lesions of the oral mucosa“ 

Хирургично лечение при хроничен хейлит с явления на дисплазия 





Пигментни лезии 

Дифузни и двустранни Фокални 

Ранна 
изява 

Предимно при 
възрастни 

Физиологична 
пигментация 
(melanoplakia) 
 
Peutz- 
Jeghers 
синдром 

Със системни 
изяви 

Без 
системна 
изява 

-болест на 
Addison 
-интоксикации 
с тежки метали 
-сарком на 
Kaposi 

-лекарствено 
индуцирана 
пигментация 
-пигментация след 
възпаление 
-меланоза на 
пушачите 

Ливидни Сивкави Кафяви 

-меланотични 
макули 
-пигментен 
невус 
-меланоакантом 
-меланом 

-амалгамена 
татуировка 
-други чужди 
тела 
-невус 

Избледняващи 
при натиск 

неизбледняващи 
при натиск 

-хемангиом 
-варици 

хематом 

Алгоритъм за оценка на пигментните лезии в устната кухина 
Pigmented Lesions of the Oral Cavity: Review, Differential Diagnosis, and Case Presentations 
Adel Kauzman, Marisa Pavone, Nick Blanas, Grace Bradley, 
J Can Dent Assoc 2004; 70(10):682–3 





Melanoma malignum 
Хистопатология 



Melanoma malignum 



Melanoma malignum 



Melanoma malignum 



Lentigo maligna 

• Предимно при пациенти над 50г. 

 

• Оралните лезии са предимно по 

небцето и букалната мукоза 

 

• Трансформира се в melanoma след 

няколко години 





Хемангиом 



Хематом 



Д.Д. с хематом се прави чрез витропресия 



Д.Д. с хематом се прави чрез витропресия 



Какво е това? 











Интралезионна деструкция с диоден лазер 





Татуировка от графит, попаднал в небцето при инцидент 



ОРАЛЕН ТАТУАЖ 

Случай на Доц. Г. Томов                    Случай на д-р К. Маркова 



Гингивална 
хиперпигментация, като 
расова особеност 

Д.Д. Расови пигментации 

(меланоплакия) 



Хормонално обусловена 
хиперпигментация 



Посттравматична хиперпигментация след усложнена екстракция 



Амалгамена татуировка 



Локална аргироза 



Д.Д. Sarcoma Kaposi 

Наличие на системни изяви и симптоми! 



Д.Д. Morbus Addisoni 

 

Наличие на системни изяви и симптоми! 

 



Д.Д. екзогенни оцветявания (табакизъм, амалгамена 

татуировка, сатурнизъм и др.) 

Тютюнево оцветяване по 
гингивата и лигавиците 

Татуировка от амалгама и сребърен 
нитрат (третирана фистула) 



Д.Д. невуси                                  Фокален характер! 



Екстра- и интраорална находка при 
синдром на Peutz-Jeghers 



Интестинална находка 

Чревна полипоза доказана чрез колоноскопия и КТ - изследване 



Невус на Ота 



ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 
  
(Source: Based on GLOBOCAN 2002 
International Agency for Research on 
Cancer). 

ОРАЛЕН РАК 



„Здравословни цигари?!?“ 





Орален сквамозно-клетъчен 

карцином 

• Най-честият малигнен тумор в 

устната кухина 

• Мъже:Жени 3:1 

• Обикновено след 4-тата декада  

• Предразполагащи фактори: 

тютюн и алкохол (също лоша 

хигиена, механично дразнене, 

слънчева светлина) 



Орален сквамозно-клетъчен 

карцином 

• Могат да бъдат различени 

силно диференциран, умерено 

диференциран и слабо 

диференциран тип 

(прогностичен маркер) 

• Около 80% от туморите 

показват кератинизация 





Орален сквамозно-клетъчен 

карцином – клинични белези 

• Относително безболезнена 

формация или ракова язва 

(внезапна загуба на стабилност на 

протезата нпр.) 

• Незарастваща екстракционна рана 

• Внезапно разклащане и загуба на 

зъб 

• В началото безболезнен, внезапно 

начало и бърза прогресия 









Орален сквамозно-клетъчен 

карцином 

Предилеционни места: 

• Под на устна кухина 

• Латерални повърхности на 

езика 

• Мандибула > Максила 

(ретромоларна зона, 

алвеоларна мукоза)  

• Долна устна > Горна устна 



Карцином на устните 

• Мъже:Жени 8:1 

• След 6-тата декада на живота 

• В 90% е засегната долната 

устна 

• Етиология: UV-лъчи, 

механични и химични фактори 

(тютюнопушене) 

• Като цяло прогнозата е добра, 

защото тумора метастазира 

късно 







Cornu cutaneum 





метастаза 



Карцином на пода на устната 

кухина 

• Честа локализация на ОПКК 

• Ранно метастазиране в 

регионерните лимфни възли 

• Лоша прогноза, особено ако 

туморът е с по-дистално 

разположение 









Карцином на езика 

• Латералните и вентрални 

повърхности са най-често 

засегнатите 

• Локализацията на езика е 

проблемна поради късното 

разпознаване и лошата 

прогноза 

• Симптом е затрудненото 

преглъщане 











Карцином на алвеоларната 

лигавица 

• Верукозната форма с вид на 

цветно зеле е най-честа 

• Ранна инфилтрация в костта 

• Клинични знаци са 

безболезнената загуба на зъби и 

незаздравяване на 

екстракционните рани 











Половин година по-късно 



Терапевтични 
модалности 

Мултидисциплинарен подход 
• Хирургия 
• Лъчетерапия 
• Химиотерапия 
• Имунотерапия 
• ФДТ 


