Пигментни лезии в устната кухина
Пигментните лезии са честа находка в устната кухина. Тези лезии
представляват многообразие от клинични единици, вариращи от
физиологични промени ( напр. расови пигментации) до изяви на системни
заболявания (напр. Болест на Адисон) и малигнени неоплазии (напр.
меланом и сарком на Капоши). Следователно познаването на причините за
оралната пигментация и правилното диагностициране на пациента са от
особена важност.
Оралната пигментация по произход може да бъде екзогенна и ендогенна.
Екзогенната пигментация по-често прозхожда от попадането на чуждо тяло в
оралната мукоза, докато при ендогенната участват пигменти като меланин,
хемоглобин, хемосидерин и каротин. Меланинът се образува от
меланоцитите в базалния слой на епитела и се пренася до съседни
кератиноцити чрез мембранно-свързани органели, наречени меланозоми.
Меланин се синтезира също от нервните клетки, които произлизат от
невралния гребен и се срещат по кожа и лигавица. Пигментните лезии
причинени от свръхпродукция на меланин могат да бъдат кафяви, сини, сиви
или черни на цвят, в зависимост от количеството и местоположението на
пигмента в тъканите.

Диференциална диагноза на оралните пигментни лезии
За да се постави диагноза „пигментна лезия“ на пациент е необходима пълна
медицинска и дентална анамнеза, екстраорален и интраорален преглед и
лабораторни изследвания. Анамнезата трябва да включва информация за
началната поява и последващото развите на лезията, присъствие на близки
кожни хиперпигментации, както и на системни знаци и симптоми ( напр.
физическо неразположение, умора, загуба на тегло), употреба на предписани
или не медикаменти, и вредни навици като тютюнопушене. Пигментните
лезии на лицето, периоралната лигавица и устните, трябва да бъдат
отбелязани при прегледа. Също така трябва да се прецени техният брой,
разпространение, размер, форма и цвят. Най- общо прието е, че

бенингнените пигментни лезии имат ясни граници и са малки, симетрични и
непроменливи на цвят. Могат да бъдат както плоски, така и леко надигнати
като релеф. В пълна противоположност – неясните граници, вариации в цвят
и улцерации на повърхността - предполагат злокачественост на процеса.
Клинични изследвания като диаскопия, рентгенография и лабораторни
кръвни изследвания могат да бъдат използвани за потвърждение на
клиничната находка, но и за да се предложат други диференциални
диагнози. Въпреки това, разграничаването на бенингнени лезии от ранните
стадии на меланом е не винаги постижимо едиствено чрез клинични тестове.
В тези случаи на фокални орални пигментни лезии се препоръчва вземането
на биопсия. В тази статия е представен алгоритъм, който да подпомага
оценката на пигментните лезии в устанат кухина на основата на история на
пациента, клиничния преглед и лабораторни изследвания (фиг.1).

Фиг.1 Алгоритъм за оценка на пигментните лезии в устната кухина

Алгоритмът се базира на типични или преобладаващи клинични случаи на
различни пигментни лезии и не трябва да бъде приеман за абслютен
индикатор при диагностика. Още повече, че оценката на цвета, като
диагностичен белег е субективна и се влияе от количесвото и локацията на
пигмент в лигавицата.

Дифузна и двустранна пигментация
Физиологична (расова) пигментация
Физиологичната пигментация е често срещана при африканската, азиатската
и средиземноморската популация. Тя се дължи на засилена активност на
меланоцитите, а не на повишаване на техния брой. Физиологичната
пигментация се развива през първите две десетилетия от живота, но е
възможно да се прояви при пациенти и в по-късен етап. Цветът варира от посветло към по-тъмнокафяв. Прикрепената гингива най-често се засяга от тази
пигментация, която в повечето случаи е двустранна, добре разграничима, с
вид на неравна (понякога петниста) тъмно кафява ивица, която се простира
по маргиналната гингива (Фиг. 2). Пигментацията на букалната мукоза,
твърдото небце, устните и езика е също добре разграничима, под формата на
кафяви плаки, но с по-неясно изразени граници. Пигментацията е
асимптоматична и не изисква лечение.

Фиг.2 Физиологична (расова) пигментация на момче от африкански произход с добре
разграничими, тъмно кафяви граници по прикрепената гингива. Маргиналната гингива
не се засяга.

Синдром на Peutz-Jeghers
Синдромът на Peutz-Jeghers е рядко срещано генетично заболяване,
свързано с мутация на LKB1 гена на 19 хромозома. Характеризира се с
пигментни макули (по лигавицата и кожата), чревна хамартоматозна
полипоза и повишен риск от ракови заболявания, включително на тънкото и
дебето черво, стомах, панкреас, гърдите и генеталния тракт. Меланотичните
петна при Peutz-Jeghers синдрома обикновено са малки и множествени и
най-добре видими в областта на устните. Освен там те се срещат и по
лигавицата в устата, носа, конюнктивата и ректума, както и по кожата на
крайниците. Тези петна не изискват лечение и не носят риск от
малигнизация. Въпреки това, пациентите трябва да се наблюдават за
развитие на вътрешни злокачествени заболявания.

Болест на Адисон
Болестта на Адисон или първичния хипоадренализъм, се дължи на
прогресираща двустранна деструкция на надбъбречната кора вследствие от
автоимунни заболявания, инфекция или злокачесвтени образувания. Липсата
на хормоните на надбъбречната кора в кръвта стимулира продуцирането на
адренокортикотропен хормон (ACTH) от предната част на хипофизата.
Увеличеното образуване на ACTH индуцира продукцията на меланоцитстимулиращия хормон, което води до дифузна пигментация на кожата и
оралната лигавица. В устната кухина се наблюдават дифузни кафяви петна по
гингивата, букалната мукоза, твърдото небце и езика, които наподобяват
физиологична пигментация (Фиг.3). Оралната лигавична пигментация
свързана с болестта на Адисон обикновено се развива и прогресира в зрелия
перод на индивида и обикновено е съпроводена от системни изяви, като
слабост, гадене и повръщане, коремни болки, запек или диария, загуба на
тегло и хипотония. Пациенти със сходни белези трябва да бъдат изпратени
на медицински преглед и лабораторни изследвания, за уточняване нивата на
ACTH, плазмен кортизол и серумни електролити. Болестта на Адисон има
фатален край при липса на лечение. Увладяването й включва лечение на
първопричината и заместителна кортикостероидна терапия.

Фиг.3 Дифузна петниста пигментация по гингивата на пациент с болест на Адисон.
Пигментните лезии още се забелязват и по букалната и устната лигавица (не личи
от снимката). За разлика от физиологичната пигментация (Фиг.2 , в този случаи се
засяга и маргиналната гингива.

Пигментация причинена от тежки метали
Повишаване на нивото на тежки метали (напр. олово, бисмут, живак, сребро,
арсен и злато) в кръвта е отдавна позната причина за потъмняване на
оралната лигавица. При възрастни индивиди това е в резултат на
продължителна експозиция на изпарения съдържащи тежки метали.
Лечение на заболявания като сифилис, с препарати съдържащи тежки
метали, например арсен, остава в миналото. При децата възможни
източници са инцидентно поглъщане на бои с повишено съдържание на
олово и живак или лекарства със сребърно съдържание. Пигментацията се
проявява със синкаво-черна ивица по гингивалния ръб, която се счита за
пропорционална на гингивално възпаление. Възможни са и други
локализации в оралната лигавица.
В зависимост от вида на приетия в организма метал се разграничават
определени системни белези и симптоми, които се асоциират с хроничната
интоксикация. Важността на оралната пигментация, свързана с тежките
метали, основно се изразява в навременното разпознаване и отстраняване
на първопричините, за да бъде избегнат системен токсичен ефект.

Сарком на Капоши

Саркомът на Капоши е мултифокална малигнена съдова лезия, срещана
главно при HIV-инфектирани индивиди. Развитието на този тумор се счита за
патогномоничен белег за прогресирането на СПИН. Човешкият херпесвирус
(HHV-8 наричан още “Херпесвирус асоцииран със сарком на Капоши“) е също
предполагаем причинител. Саркомът на Капоши в оралната кухина най-често
засяга лигавицата на твърдото небце, гингивата и езика. Ранните лезии се
появяват под формата на плоски или леко надигнати плаки, чийто цвят
варира от кафяв до виолетов и са често двустранни. Напредналите лезии са
тъмночервени до виолетови плаки или нодули, които могат вторично да
улцерират, с последващо кървене и некроза. Сигурната диагностика изисква
биопсия, която показва пролиферация на вретеновидни клетки около
начално формиралите се съдови пространства,изпълнени с много на брой
еритроцити.

Лекарствено-индуцирана пигментация
Различни видове медикаменти могат да предизвикат орална лигавична
пигментация (Таблица 1). Патогенезата на лекарствено-индуцираната
пигментация варира в зависимост от лекарството причинител. Може да
представлява натрупване на меланин, трайно акумулиране на лекарството
или на някои от неговите метаболити, синтез на пигменти под влияние на
медикамента или отлагане на желязо поради разрушаване на
интрадермални съдове. Хлорохинин и други хининови деривати се използват
за лечение на малария, сърдечна аритмия и някои имунологични
заболявания, включително системен и дисковиден лупус еритематозус и
ревматоиден артрит. Лигавичната пигментация, свързана с тази група
лекарствени средства се описва цветово, като синьо-сива или синьо-черна и
в повечето случаи засяга твърдото небце. Лабораторни изследвания
показват, че тези лекарства имат директен стимулиращ ефект върху
меланоцитите. Причината обаче, защо действието им се ограничава до
твърдото небце е все още недоизяснена.
Миноциклинът е синтетичен тетрациклин, използван за дългосрочно
лечение на упорито акне. Може да причини пигментация на алвеоларната

кост, което е различимо през тънкия повърхностен слой на оралната
лигавица (особено във фронталния участък на горната челюст), като сиво
потъмняване. Наблюдавани са също и случаи на пигментация на езика
причинена от миноциклин.
Таблица 1 – Лекарствени средства свързани с орална лигавична пигментация
Антималарийни : Куинатин, хлороквин, хидроксихлороквин
Хинидин
Зидовудин
Тетрациклин
Миноциклин
Хлорпромазин
Орални контрацептиви
Клофазамин
Кетоконазол
Амиодарон
Бисулфан
Доксорубицин
Блеомицин
Циклофосфамид
5-флуороацил

Пигментация след възпаление
Хроничните възпалителни заболявания на оралната мукоза - по специално
лихен планус, могат да причинят лигавична пигментация. Тя се среща почесто при индивиди с по-тъмен цвят на кожата. Клинично е установено, че

такива зони с множествена кафяво-черна пигментация се предшестват от
ретикулатната или ерозивна лезия на лихен планус. Патогенезата на
пигментацията след възпалителни заболявания е все още неизяснена.
Хистологично се отчита повишена продукция на меланин от меланоцитите и
натрупването му в меланин-натоварените макрофаги на повърхността на
съединителната тъкан.

Меланоза при тютюнопушене
Тютюнопушенето може да причини орална пигментация при индивиди със
светла кожа и да подсили такава при пациенти с по-тъмна кожа. Установява
се повишена продукция на меланин, което може да осигури биологична
защита срещу вредните агенти в тютюневият дим. Меланозата се проявава в
21,5 % от пушачите. Интензивността на пигментацията се свързва с
продължителността и количесвтото на тютюнопушенето. Жените се засягат
по-често от мъжете,което предполага възможен синергичен ефект между
женските полови хормони и тютюнопушенето. Кафяво-черните лезии почесто се срещат по вестибуларната повърхност на гингивата (Фиг.4) и порядко по букалната лигавица. Меланозата обикновено изчезва до три години
след прекратяване на тютюнопушенето. Необходимо е обаче да се извърши
биопсия, ако повърхността на лезията е надигната или ако интензивността на
пигментацията се засили или се появи на неочаквано място.

Фиг.4 Силна пигментация на прикрепената гингива в областа на долният десен канин
при пушач. Цигарата при пушене се държи от дясната страна.

Фокална пигментация
Хемангиом и съдови малформации
Хемангиомът представлява бенигнена пролиферация на ендотелните клетки,
които тапицират съдовите стени, докато съдовата деформация е структурна
аномалия на кръвоносните съдове без да има ендотелна пролиферация. И
двете лезии обикновено се отнасят към нарушенията в развитието с начална
фаза в ранното детство. Хемангиомът регресира с възрастта, но съдовата
деформация персистира през целия живот. Клиничните белези на двете
заболявания са сходни, като в устната кухина най-често се срещат по езика
(Фиг.5). Лезиите могат да бъдат плоски или леко надигнати, вариращи на
цвят от червен до синьо-лилав в зависимост от вида на кръвоносния съд (
капиляри, вени и артерии) и дълбочината на лезията в тъканите.
Витропресията показва побледняване при прилагане на налягане.
Процедурата се извършва, като внимателно се притиска лезията със стъклена
шпатула. Позитивен резултат(побледняване) при витропресия е индикация,
че кръвта от съдовите пространства се изтласква извън лезията при
приложено налягане. Въпреки това, липса на побледняване не изключва
възможността за наличие на съдова лезия.

Фиг.5 Хемангиома от дясната страна на езика при млад пациент с асимптоматична
червеникаво-синя лезия, избледняваща при приложен натиск.

Разширени вени и тромби

Вариците представляват разширени венозни съдове, срещани предимно при
пациенти над 60 годишна възраст. Най- честата им интраорална поява е по
вентралната повърхност на езика, където те са представени от множествени,
синкавовиолетови, несиметрични, меки подутини, които избледняват при
приложен натиск (Фиг.6). Ако във вариците се съдържа тромб, той се
проявява като твърдо, синьо-виолетово възелче, което не побелява при
натиск. Тромби във варикозно разширени вени по-често могат да се срещнат
по долната устна и по букалната мукоза.

Фиг.6 Типичен пример за сублингвални варици при възрастен пациент. Дилатираните
кръвоносни съдове са меки при палпация и избледняват при натиск

Хематом и други хеморагични лезии
Хематом, петехии, пурпури и ехимози са лезии причинени от кръвоизлив в
меките тъкани. Представляват неизбледняващи при натиск, плоски или
надигнати пигментни лезии. Могат да се появят спонтанно при системни
състояния, като идиопатична тромбоцитопенична пурпура или да бъдат
резултат от травма. Цветът, получен от разграждането на хемоглобина до
билирубин и биливердин, варира между червен, виолетов, син или синьозелен, в зависимост от времето изминало след кръвоизлива в
междусъдовите пространства. Нормалният цвят на лигавицата постепенно се
възстановява, но това понякога отнема до 2 седмици. В случаи, когато
хеморагичните лезии се появят в отсъствие на травма, пациентът трябва да
бъде изследван за тромбоцитни смущения и коагулопатии.

Амалгамена татуировка и други пигментации, проявили се в
присъствие на чуждо тяло
Амалгамената татуировка е една от най-често диагностицираните ятрогенни
интраорални пигментации. Клинично се характеризира като локализирана,
плоска, синьо-сива лезия с различни размери. Гингивата и алвеоларният
гребен са най-честите локализации, но освен там, по изключение могат да се
видят и по пода на устната кухина и букалната мукоза (Фиг.7). По
периферията на лезията не се срещат признаци на възпаление, поради което
и резултатите от диаскопия следва да бъдат негативни. В някой случаи,
особено когато амалгамените частици са достатъчно големи, могат да се
видят на интраорална рентгенография като рентгеноконтрастни гранули. В
тези случаи диагноза за амалгамена татуировка може да се постави само на
основата на клинични и рентгенографски находки. При съмнение се
назначава биопсия, за да се докаже присъствие на амалгамени частици в
съединителната тъкан (Фиг.8).

Фиг.7 Амалгамена татуировка от дясната страна на горночелюстния алвеоларен
гребен. Екстрахираният зъб е имал голяма амалгамна обтурация. Лезията е
асиптоматична. На интраорална рентгенография не се забелязват амалгамни
частици, за това се назначава биопсия (Фиг.8)
Фиг.8 Снимка на биопсираният материал на лезията от Фиг.7, където личат фино
диспергираните сред колагенови влакна частички тъмен пигмент (хематоксилин и
еозин, х 100)

Възможно е и въвеждането на графит в оралната мукоза при нараняване с
графитен молив. Лезията се появява често върху повърхността на небцето
при малки деца, като сива или черна на цвят макула. Анамнестичните данни
потвърждават диагнозата, в противен случай се назначава биопсия, за да се
изключи възможността от меланома.

Меланотични макули
Лабиалните меланотични макули са бенингнени образувания, с честа поява
върху долната устна (Фиг.9), а оралните меланотични макули са същите
лезии, но с локализация в устната кухина и по специално по гингивата,
букалната лигавица и твърдото небце. И двете лезии са причинени от
повишена продукция на меланин, но без повишаване на броя на
меланоцитите. Меланотичните макули обикновено са по-малки от 1 см в
диаметър и се отличават с добре видими, гладки граници. По-често са
единични лезии, но се срещат и множествени. На цвят са светло или тъмно
кафяви и хомогенни.

Фиг.9 Малка, плоска, кафява лезия на долната устна, която е диагностицирана като
меланотична макула на базата на резултати от биопсия. (със съдействието на Д-р
Килмартин)

Меланотичните макули са по често срещани при жени и подрастващи. Те са
бенингнени и нямат тенденция за трансформация в меланом. Изисква се
биопсия за потвърждение на диагнозата и по-специално, за да се изключи
възможността от меланома, особено в случаи на лезии върху твърдото

небце, където е известна честата проява на меланома. След поставяне на
диагнозата не се предприема по-нататъшно лечение.

Пигментни невуси
Пигментните невуси са рядка причина за фокална орална пигментация. Това
са лезии, които са кафяви или сини на цвят. Хистологично, пигментните
невуси се дължат на натрупване на меланоцити в базалните епителни
слоеве, в съединителната тъкан или и в двете. Поради тази причина се
класифицират като гранични, интрадермални (или интрамукозни) и смесени
невуси. Граничните невуси са плоски, тъмно кафяви на цвят, тъй като
невусните клетки пролиферират на върха на епителните папили близо до
повърхността. Интрамукозните и смесените невуси са светло кафяви и
куполообразни лезии. Сините невуси се характеризират като пролиферация
на дермални меланоцити от дълбоките слоеве на съединителната тъкан, в
близост до повърхността на епитела, на което се дължи синият цвят.
Интрамукозните невуси са най-честия тип и най-вероятното им
местоположение е по букалната лигавица. Сините невуси са втори по честота
в устната кухинаи се намират по-често по твърдото небце. Пациентите, при
които се срещат са на възраст около 35 години.
Понякога клиничното разграничаване на невус от ранна лезия на орална
меланома е трудно, особено върху твърдото небце, където е и най-честата
локализация и на двете лезии. Въпреки че няма данни за потенциалната
трансформация на пигментните невуси в меланома, се счита че те са
предшестващи лезии за оралната лигавична меланома. Поради тази причина
се препоръчва тези лезии да бъдат отстранявани и задължително предавани
за хистопатологично изследване.

Орална меланоакантома
Оралната меланоакантома е рядка бенингнена, пигментна лезия на оралната
мукоза, която се характеризира с пролиферация на дендритни меланоцити
разпръснати по цялата дебелина на акантозния и хиперкератотичен слой на
един хронично травматизиран епител. Клинично лезиите са плоски или леко

надигнати над повърхността и хиперпигментирани, с цвят вариращ от тъмно
кафяв до черен. Тази лезия, за разлика от другите бенигнени лезии,
представени по- горе, проява тенденция за бързо нарастване, което от своя
страна като потенциален белег за малигнизация това трябва да се има в
предвид при изграждане на клиничната диференциална диагноза. Въпреки
това, оралната меланоакантома се проявява по-често при млади тъмнокожи
жени и това я отличава от меланомата, която рядко се среща на тази възраст
в тази расова група. Най-често се локализира по букалната мукоза, което
предполага с голямата вероятност хронична травма в тази област. Оралната
меланоакантома, също така е регресираща лезия и като цяло няма данни за
малигнен потенциал. В някои случаи изчезва след инцизионна биопсия или
след премахване на етиологичния фактор.

Орална меланома
Оралната лигавична меланома е сравнително рядка, тъй като на нея се
дължат само 1% от всички орални малигнени лезии. Характеризира се с
пролиферация на малигнено изменени меланоцити между епитела и
съединителната тъкан, както и в самата съединителна тъкан. Най-честата й
локализация е върху твърдото небце, което е в 40% от случаите, следвано от
гингивата, където се срещат една трета от случаите. Възможно е засягането и
на други части на оралната лигавица. Оралната меланома се среща между
40-70 годишна възраст, с по-голяма честота при мъжете отколкото при
жените. Клинично оралната меланома може да се прояви като
асимптоматично, бавно разрастващо се кафяво или черно асиметрично
петно с неправилни очертания или като бързо уголемяваща се маса,
придружена от улцерации, кървене, болка и деструкция на костта. Много
рядко оралните меланоми са депигментирани (амеланотични).
Въпреки, че оралната меланома е рядко срещана лезия, тя представлява
сериозно и много често летално заболяване. Оралните лезии са по-агресивни
от кожните и се появяват в по-късен етап от заболяването. Лечението
включва радикална хирургична ексцизия в здрави граници. Това понякога е
трудно постижимо заради анатомични ограничения или близост до важни

структури. Химио- и лъчетерапията са неефикасни, което доусложнява
лечението на тази малигнена неоплазия. Прогнозата на пациенти с орална
меланома е много по-лоша от тази на кожата и 5 годишна преживяемост е
документирана в едва 15% от случаите. Най-добрият начин да се подобри
тази прогноза е ранната диагностика.

Клинични случаи
Клиничен случаи 1
Мъж на 28 годишна възраст, от източна Индия с пигментна лезия на
букалната лигавица, персистираща от много години без промяна на
размерите си. Няма данни за преживяна травма в областта. Пациентът е бил
в добро здраве и не е приемал медикаменти. На интраоралния преглед се
забелязва добре ограничена, с гладка повърхност, куполообразно надигната
лезия по дяснтата букална лигавица, с размери 7 мм в диаметър. Лезията е
тъмно-кафява на цвят с вал от депигментирани клетки в основата (Фиг.10). Не
са открити други пигментни лезии по оралната мукоза или по устните.
Диференциалнта диагноза на тази фокална, с надигнат релеф лезия включва
пигментен невус, меланоакантома и меланома. Оралните меланотични
макули са по-малко вероятни, защото лезията е с положителен релеф. Цвета
на лезията не насочва към амалгамена татуировка или съдова лезия.
Персистирането на лезията без промяна в размерите във времето
предполага, като по-възможна диагноза пигментен невус, отколкото
меланоакантома или меланома. Извършена е ексцизионна биопсия, като
хистологичната картина разкрива конгломерати в оралната мукоза от
пролиферирали кубоидни и овоидни клетки, които се струпват по
повърхностната на съединителната тъкан и на границата между епитела и
съединителната тъкан. Клетките разположени най-повърхностно имат високо
съдържание на меланин в цитоплазмата. Колкото по -дълбоко са
разположени клетките на лезията, толкова са по -продълговати по форма и
се развиват поотделно, а не заедно. Не е забелязан клетъчен атипизъм или
митотична активност (Фиг. 11). Окончателната хистологична диагноза е

смесен невус. В контролното посещение след биопсията, мястото на взетия
материал е заздравяло без признаци на рецидив.

Фиг.10 Добре разграничима, гладка, куполообразна, тъмно кафява лезия на дясната
букална лигавица с депигментиран вал в основата. Други лезии не са наблюдавани по
оралната лигавица. Биопсията (Фиг.11) доказва диагнозата смесен невус.
Фиг.11 Снимка на биопсичния материал на описаната (Фиг.10) лезия. Видима е
пролифирация на клетки от пигментия невус, образуващи конгломерати в
повърхностната съединителна тъкан и в преходната зона между епителната и
съединителната тъкан. Меланин се натрупва в по-голямо количество в
повърхностната съединителна тъкан.(хематоксилин и еозин, х100)

Клиничен случаи 2
Момче на 13 години от източна Индия с пигментни петна от двете страни на
букалната лигавица, които са забелязани осем месеца преди прегледа и след
прекарана тежка алергична реакция към соя с подуване на устните и гърлото.
Алергичната реакция е успешно овладяна с антихистамини, но оралната
пигментация нараства в следващите месеци. Пациентът е бил в добро здраве
и не е приемал други медикаменти. При прегледа се откриват множествени
кафяво-черни петна по максиларната и мандибуларната лигавица, лявата и
дясната букална мукоза и по предната небна дъга.
Диференциалната диагноза на тези множествени и двустранни
пигментирани макули и петна по лабиалната и букална мукоза при
подрастващ тъмнокож пациент, включва расова (физиологична)
пигментация, болест на Адисон, пигментация след възпалителен процес

процес или е медикаментозно индуцирана. Физиологичната пигментация е
предложена като най-вероятна диагноза, макар относително бързото
развите и нетипичната локация на лезиите да са нехарактерни. Пациентът не
е имал клиничните белези и симптоми на болестта на Адисон, не е приемал
други медикаменти, които могат да предизвикат орална пигментация и не е
хронично възпаление на оралната мукоза, за да се очаква поява на орална
пигментация. Биопсията на тъмнокафявата лезия, взета от дясната букална
лигавица (Фиг.12), показва орална лигавица с белези на акантоза, покрита
със хиперкератотичен слой и множество дендритни меланоцити изпълнени с
цитоплазмен меланин в цялата дебелина на епитела(Фиг.13).
Повърхностната съединителна тъкан съдържа плътен, хроничен
възпалителен инфилтрат, съставен основно от плазмоцити и еозинофили. Не
се открива клетъчен атипизъм, който би насочил към меланома като
диагноза. Хистологичният изглед е характерен за меланоакантома.

Фиг. 12 Множествени кафяво-черни петна по букалната лигавица на пациент,
лабиалната мукоза и по предната небна дъга. На силно пигментираната лезия
маркирана със стрелка е назначена биопсия (виж Фиг.13)
Фиг. 13 Хистологичното изследване на лезията от Фиг.12 показва акантотичен
сквамозен епител, съдържащ множество дендритни меланоцити с изобилие от
меланинови гранули в цитоплазмата. Повърхностната съединителна тъкан
изобилства с плътен, хроничен възпалителен инфилтрат. (хематоксилин и еозин,
х100)

Клинично лезиите на пациента са нетипично големи за това заболяване,
макар че са били описани и състояния с билатерални пигментите лезии от по

няколко сантиметра в диаметър. Не се налага по-нататъшно лечение, но
пациента периодично се преглежда и се наблюдава развитието на лезиите.

Клиничен случаи 3
Мъж на 77-годишна възраст от азиатски произход се оплаква от подвижност
на левия молар на горна челюст. Зъбът е бил възстановен с лошо адаптирана
обвивна метална корона и допълнително с обтурация от амалгама. По време
на клиничния преглед е забелязано нетипично, сивкаво-черно петно по
букалната лигавица, както и по гингивата дистално, с малки „сателитни“
лезии от към платиналната страна на зъба.
Диференциалната диагноза е между голяма амалгамена татуировка ( или от
друго чуждо тяло ) и меланома. Зъбът е ектрахиран и е взет материал за
биопсия от гингивата. След екстракцията видимо си проличава, че
пигментната лезия има по-голям размер, недооценен при първичния
преглед (Фиг.14). Хистологичното изследване показва орална мукоза, при
която ламина проприя е инфилтрирана с плеоморфни клетки, в някои от
които е видим меланинов пигмент в цитоплазмата (Фиг.15). Повишено
количество на меланин-съдържащи клетки се отчита и в повърхностния
сквамозен епител. Диагнозата е малигнена меланома и пациентът е
препратен в онкологична клиника за по-нататъшно лечение.

Фиг. 14 Снима, направена една седмица след екстракцията на горен ляв молар, на
която ясно се вижда неравномерна сивкаво-черна лезия, обхващаща алвеоларния
гребен, дисталните участъци, букалната мукоза и алвеолата на екстрахираният

молар. Пигментацията се съпровожда и от малки сателитни лезии по твърдото
небце. Направена е биопсия (Фиг.15)
Фиг.15 Хистологичен материал от описаната (Фиг.14) лезия показва малигнени
меланоцити, инвазиращи повърхностната съединителна тъкан и покриващия я
епител. Забележете клетъчния полиморфизъм и ядрен хиперхроматизъм.
(хематоксилин и еозин, х125)

