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Дисертацията съдържа 122 страници, 27 таблици, 8 фигури, 10 диаграми, 

16 снимки. Библиографската справка съдържа 170 литературни източници, 

от които 1 на кирилица и 169 на латиница. 

 

Цитираните автори в автореферата са обозначени с *, след което в скоби е 

поставен номерът, под който литературният източник е цитиран в 

библиографията към дисертационния труд. 

 

Дисертационният труд е насочен за защита от Научния съвет към 

‘‘Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда болница ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на   02.04. 2020г от 14:00  в 

Аулата на болница  ‘‘Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда болница ’’ 

ЕАД 
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1. Въведение 

Дерматоскопията е in vivо метод, изключително полезен за ранно диагностициране на 

злокачествен меланом както и на други кожни тумори и кожни заболявания. 

Използването на дерматоскопията повишава диагностичната точност 10%-27 % с 

повече от клиничната диагноза, в зависимост от вида на кожната лезия и опита на 

лекаря. 

За първи път този метод се прилага от Johan Christophorus Kolhaus*(3) през 1663, който 

изследва съдовете на нокътното легло с микроскоп.  

Терминът '' dermatoscopy '' е въведен през 1920 г. от немския дерматолог Johann Saphier, 

който изобретява нов диагностичен инструмент, наподобяващ микроскоп с източник на 

вградено осветление за изследване на кожата.През 1951 L.Goldman* (4) прави анализ 

на невуси и меланоми  с помощта на дерматоскоп. 

Преди извършване на дерматоскопия е необходимо клинична оценка и снемане на 

анамнеза. Трябва да се отбележи размерът, цветът и формата на лезията. 

Диагностицирането с дерматоскопия започва с преценка дали лезията е меланоцитна 

или немеланоцитна. Дифузен, хомогенен син цвят е показател за син невус. 

Дерматоскопска картина на ‘‘вулканично изритване’’ е критерий за невус на Spitz . 

Образ на ‘‘червено езеро’’ е типичен за ангиома или ангиокератома. Наличието на сиви, 

овални и ясно ограничени области с кръвоносни съдове, които са разклонени като 

‘‘корона на дърво’’, е индикация за базоцелуларен карцином. Мъглявината на 

изображението на галактиката се наблюдава при дерматофиброма. Меланомът чрез 

дерматоскопия се класифицира към меланоцитни лезии. 

Когато се преглеждат кожните лезии с дерматоскоп, трябва да се процедира по 

следните две стъпки. 

 

1 стъпка: да се разграничат меланоцитните от немеланоцитните лезии. 

2 стъпка: да се разграничат доброкачествените меланоцитни лезии, съмнителни или 

злокачествени, с помощта на анализ на модела или алгоритъм, каквито са ABCD, 

Menzies, 7-Point Checklis на Argenziano т.н. 

 

7-Point Checklist е новият диагностичен алгоритъм, който се използва най-често 

понеже е  по-лесен стандарт за анализ, тъй като изисква по-малък брой данни за 

оценка. Условия за прилагане на метода, както и във всички останали алгоритми, е 

изключването на меланоцитна от немеланоцитна лезия.  

 

Критериите са разделени на три основни (Major criteria) и четири 

второстепенни(Minor criteria) .   

Основните критерии са  атипична пигментирана мрежа, синьо-белезникав воал и 

неравномерно кръвоснабяване и се оценяват с  оценка 2.  

Второстепенните критерии са неравномерни ивици, неравномерна пигментация, 

неравни точки/глобули и регресия на структури.  

 

Общ брой точки  над 3 се счита за диагноза на меланом 
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Както атипична пигментна мрежа се определя  черна, кафява или сива  гъста мрежа с 

неправилни линии.  

Неравномерното кръвоснабяване включва съдови образувания, разпределени 

неравномерно или пунктирани съдове, без ясна подредба със структурна  регресия. 

Синьо-белезникав воал се характеризира с неравномерна, сливаща се, сиво-синя до 

белезникаво-синя дифузна пигментация.  

Както неравномерни ивици се определят неравномерно разпределени псевдоподи или 

радиални вълни в периферията на лезията. Неравните точки/глобули  са черни, кафяви, 

и / или сиви кръгли  или овални, с различен по размер структури, неправомерно 

разпределени в рамките на лезията.  

Регресията на структурите  представлява бели като при цикатрикс райони  и сиво-сини 

зони, наподобяващи  млян пипер, които могат да бъдат свързани, като по този начин 

участието на така наречените сини белезникави райони практически не се отличава от 

синьо-белезникавия воал.  

 

Диагностичната точност на метода е 82%, а чувствителността и специфичността 

достигат съответно до 95% и 75%. Методът 7- точкова чеклиста показва висока 

възпроизводимост и чувствителност в диапазона от 85% до 93%  осъществен дори от 

неспециализиран по дерматоскопия дерматолог. Като логично следствие е намалена 

спецификата на метода, особено сред неспециалисти (45% -48%).  

 

Предоперативната оценка на дебелината на меланома има значителна прогностична 

стойност, защото тънките меланоми (<0,76mm) може почти 100% да се излекуват. 

Освен това, хирургичните граници зависят от дебелината на лезията, а 

лимфаденектомията не е необходима при тънките меланоми. Комбинацията от 

клинична оценка, палпация и дерматоскопия осигуряват правилното класифициране на 

меланомите с по-голяма дебелина(> 0.75мм). Синьо-белезникав воал се наблюдава  в 

78% от меланомите с дебелина  > 0.75мм и само в 21% от тези с дебелина < 0,76 мм. 

Неравномерна съдова мрежа с хаотично разпределени или пунктирани съдове се среща 

в 66% от меланомите с  дебелината > 0,75мм и  само в 14% от тези с дебелина < 

0.76мм.  

 

В заключение, въпреки че има много елементи, които помагат при предоперативно 

класифициране на дебелината на меланома, тя не може да бъде определена с точност 

преди операцията. Определянето на вида и дебелината на меланома става само чрез 

хистопатологично изследване на лезията. 
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В лезии, разположени по дланите и стъпалата, за дерматологично оценяване на лезията 

роля играе локализацията на пигментацията. Ако пигментацията се намира в 

епидермалните канали, лезията е доброкачествена, но ако е локализирана на върховете 

на гребените, тогава вероятната  диагнозата e меланома in situ. 

Дерматоскопията е метод, познат от началото на 20 век, като развитието му и 

установяването на точни дерматологични критерии, започва от 1951 г. 

В наши дни дерматоскопията осигурява на практикуващия дерматолог възможности за 

по-ранна и точна диагностика което значително спомага откриването и по-

навременното лечение на редица кожни тумори и особено на малигнен  меланом.  
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2. Цел и задачи 

2.1 Цел : 

Да подобри клиничната диагностика на меланоцитните лезии и в частност на меланома 

малигнум, както и оценката за прилагането на дерматоскопия за ограничаване на 

ненужните хирургически намеси и да се утвърди  ролята на дерматоскопията за 

преоперативна оценка на границите на туморите  

 

      2.2  Задачи : 

 
1. Да покаже връзка между клиничната картина с дерматохистопатологията и с 

дерматоскопията с цел да подпомогне значително дерматолозите и 

хистопатолозите да анализират диагностичните критерии за меланоцитните 

лезии и подходящото им третиране 

 

2. Обогатяване на съществуващите диагностични дерматоскопски критерии за 

меланоцитните лезии с цел по- бърза и правилна диагностика, както и за 

подбирането на по-щадящ и финансово по-изгоден начин за лечение с по-малко 

странични ефекти и по-добър терапевтичен ефект  

 

3. Оценка за прилагането на дерматоскопията за ограничаване на ненужните 

хирургически намеси и ролята на дерматоскопията за намаляванв на брой на 

нужни екцизии-  NNE (number needed to excise) 

 

 

3.  Материал и методи  

 

Вид на изследването: 

 
• Настоящото изследване си постави за цел да предостави по-голяма 

диагностична точност на практикуващите дерматолози 

 

• Очакваният характер на изследването бе гарантиран от факта, че меланоцитните 

лезии клинично изглеждаха рискови, но след дерматоскопско изследване голям 

процент от пациентите не бяха подложени на ексцизия 
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• На пациентите, на които се направи ексцизия, се направи и последващо 

хистологично изследване 

 

• Всички пациенти, приели да участват в изследването, подписаха информирано 

съгласие 

 

 

 

3.1 Материали 

 

 

Пациенти: 

 
Пациентите и техните данни бяха събрани от Аджибадем-Ситиклиник ТОКУДА 

Болница – София, от City clinic- София и от болница “St Raphael private hospital” –

Ларнака-Кипър, от лекари от различни специалности: 

 

ТОКУДА Болница – София 

- проф. д-р Н. Цанков – дерматолог 

- доц. д-р З. Демерджиева – дерматолог 

- доц. д-р Р. Дърленски –дерматолог 

- д-р И.Богданов –дерматолог 

 

City clinic- София 

- проф. д-р М. Кадурина – дерматолог 

 

“St Raphael private hospital” –Ларнака-Кипър 

- д-р Й. Касини – гинеколог 

- д-р Х. Илиа – общ хирург 

 

В проучването са включени 205 пациенти с 307 лезии, от които 97 мъже и 108 жени. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:  

Пациенти с клинична диагноза “меланоцитни лезии”, локализирани по лицето, 

скалпа, трункуса, горните и долни крайници, дланите, стъпалата, ноктите и 

половите органи 

 

АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ: При всеки пациент бяха вписани пол, възраст, професия, 

фототип на кожата и анамнестични данни – от колко време  присъства лезията и дали 

тя е претърпяла промяна с времето 
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Таблица 1. Анамнестични данни  

 

Пол  Мъж/ Жена 

Възрастови групи  0-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 

61-70, 71-80, 81-90 

 

Фототип  I, II, IIΙ и ΙV 

 

Цвят на косата Светла (руса / червена), тъмна 

(кафява / черна) 

 

Цвят на очите Синьо, зелено, лешник, кафяво 

 

Наличие на ефелиди Присъстващи, отсъстващи 

 

Поведение при слънчеви бани Правилно, неправилно 

 

Солариум  Да / Не 

 

Използване на слънцезащитен крем само лятна почивка, цялото лято, 

лято-зима 

 

История на слънчево изгаряне Веднъж, повече от веднъж 

 

Тежест на слънчево изгаряне Болезнено зачервяване, болезнено 

зачервяване с мехури  

 

Наличие на дерматологични или 

други видове злокачествени 

заболявания 

 

Да / Не 

Фамилна анамнеза с кожно 

злокачествено заболяване 

 

Да / Не 

 

3.2 Методи  

 
КЛИНИЧНИ ДАННИ:  В началото лезията се определя клиничната картина на лезията 

и се изследват общите й клинични характеристики: размер, цвят, граници и наличие на 

симетрия на двете оси. 

 

ДЕРМАТОЛОГИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ :  

 

Дерматологичното изследване на цялото тяло е извършено при дневна светлина, когато 

пациентът е съблечен. 

Меланоцитни невуси бяха оценени и класифицирани по следните групи: 

- според анатомични области: глава, горни крайници, долни крайници, трункус, длани 

и стъпала, устна лигавица, гениталии и нокти   
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- брой на невусите: по-малко от 50 меланоцитни невуси или повече от 50 

- размер на невус : по-малки и по-големи от 5мм 

  

 

ДЕРМАТОСКОПСКА ОЦЕНКА 

 

Методология на дерматоскопията: 

 

✓ При съмнения за диагноза на меланоцитна лезия ние направихме и 

дерматоскопско изследване.  

 

✓ В случай на наличие на повече от една меланоцитна лезия при един и същи 

пациент, се изследват дерматоскопски всички лезии.  

 

 

✓ Дерматоскопските изображения се правеха с поляризиран дерматоскоп на 

Dermlite (САЩ, Калифорния). 

 

✓ Специално внимание се отделя на почистването на лещите преди всяка 

употреба чрез упражняването на минимален натиск към повърхността на 

дерматоскопската леща и лезията – за по-добро и ясно изображение се използва 

емулсия като вода, зехтина и на специални локации (например, нокти) – гел за 

ултразвук. 

✓ Алгоритъм който беше използван бе 7-point checklist : 

7-Point Checklist е новият диагностичен алгоритъм, който се използва най-често 

понеже е  по-лесен стандарт за анализ, изискващ по-малък брой данни за 

оценка. Условия за прилагане на метода, както и във всички останали 

алгоритми, е изключването на меланоцитна от немеланоцитна лезия.  

 

Критериите са разделени на три основни (Major criteria) и четири 

второстепенни(Minor criteria) .   

 

Основните критерии са  атипична пигментирана мрежа, синьо-белезникав 

воал и неравномерно кръвоснабяване и се оценяват с  оценка 2.  

 

Второстепенните критерии са неравномерни ивици, неравномерна 

пигментация, неравни точки/глобули и регресия на структури.  

Общ брой точки  над 3 се счита за диагноза на меланом 
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Таблица. 2.  7-Point Checklist на Argenziano * (13) 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7-point 

scoreb 

Основни критерии: 

1. Атипична пигментна мрежа 

 

Черна, кафява или сива мрежа с 

неправилни линии 

 

2 

2. Синьо-белезникав воал 

 

Неравномерна, сливаща се, сиво-

синя до белезникаво-синя дифузна 

пигментация 

 

2 

3. Неравномерно кръвоснабдяване 

 

Хаотично разпределени или 

пунктирани съдове, комбинирани 

със структурна  регресия 

 

2 

Допълнителни (второстепенни) 

критерии: 

4. Неравномерни ивици 

Неравномерно разпределени 

псевдоподи или радиални вълни в 

периферията на лезията, неясно 

комбинирани с пигментни мрежови 

линии. 

1 

5. Неравномерна пигментация Черно, кафяво и/или сиво 

пигментирани зони с неправилна 

форма и/или разпространение 

 

1 

6. Неравни точки/глобули Черни, кафяви и/или сиви кръгли 

или овални, различни по размер 

структури, неравномерно 

разпределени в рамките на лезията. 

 

1 

7. Регресия на структури Бели като при цикатрикс райони  и 

сиво-сини зони, наподобяващи  

млян пипер, които могат да бъдат 

свързани помежду си, като по този 

начин участието на т. нар. сини 

белезникави райони практически 

не се отличава от синьо-

белезникавия воал. 

1 

При сумиране на отделните точки се изисква минимален общ резултат: 3 за 

диагностика на малигнен меланом, докато общият резултат от по-малко от 3 е 

показателен за наличието на доброкачествена лезия. 
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Фигура 1. Клинична картина на малигнен меланом  

 

Хистологични данни за  малигнен меланом с инвазия в дермата. Breslow 0,750. 

Имунохистохимичното маркиране показа HMB 45 (+)- положително маркирани клетки  

в близост до космените фоликули в дълбоката дерма до границата с хиподермата. Ki 67 

(+) в около 40% от меланомните клетки. HMB 45 (+)-human melanoma black 45, 

моноклонално антитяло, което реагира срещу антиген, срещан в меланоцитни 

тумори като меланом Ki 67 (+) - (известен също като MKI67). И двата са клетъчен 

маркер за пролиферация. 

Фигура. 2 Дерматоскопска картина на малигнен меланом                    

 

Дерматоскопска снимка на малигнен меланом                                     

Легенда : 

       Синьо-белезникав воал - 7-point score : 2                        

        Неравномерно кръвоснабдяване - 7-point score : 2                  

 

        Атипична пигментна мрежа - 7-point score : 2 

Οбщ резултат: 6 
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Хистологична оценка : 

 

❖ След дерматоскопската оценка на лезиите някои от тях бяха ексцизирани и бяха 

предадени за хистологично изследване 

❖ Събиране на хистологичен материал - чрез ексцизия на цялата лезия или на част 

от нея – с хирургичен скалпел или с биопсичен пънч от 3 до 7 мм  при локална 

анестезия от 2% лидокаин, е фиксиран в 10% неутрален формалин и включван в 

парафиново блокче. 

❖ При втория случай (част от нея), след клинико-дерматоскопска картина се взeма 

решение коя част на лезията да се биопсира 

 

 

Изработени са серийни срези с 4m дебелина. Приложени са следните хистологични 

методи: 

 

❑ оцветяване с хематоксилин-еозин 

❑ оцветяване с PAS  

❑ за отчитане на хистологичните резултати е използван светлинен микроскоп 

OLYMPUS модел BX51  

❑ документирането на хистологичния материал се извърши посредством 

микроскопскa дигитална камера OLYMPUS DP70 и през визуализираща и 

анализираща компютърна система analySIS /софтуерен продукт на Soft Imaging 

System GmbH  Munster Germany/    - не се пише 

   

 

Хистологичното изследване с оцветяване с H&E има диагностична стойност 

Остава така 

(Техниката на оцветяване при парафиновите срези включваше следните стъпки: 

депарафиниране с последващо изплакване на срезите с Tris-BSA буфер /Tris buffered 

saline with 1%BSA, pH 8.0, Sigma - Aldrich Chemie Dmbh, Germany / за 10 min.; накапване 

на първичното антитяло /Ki67, MelanA, Melanoma triple cocktail, HMB45, S100/ за 60min; 

прилагане на последователните стъпки, включени в DAKO ChemMate Detection Kit, 

APAAP Mouse.   
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     За отчитане на резултатите е използван светлинен микроскоп OLYMPUS BX51TF; 

документирането на хистологичния материал се извърши посредством микроскопскa 

дигитална камера OLYMPUS DP70.  

 

 

 

4. Резултати от проучването  

 

• Клинично и дерматокопски бяха прегледани  2508 пациенти с 6470 лезии за 

проучването, но в проучването са включени 205 пациенти с 307 лезии, при 

които имахме съмнения, че са злокачествени и ще се наложи ексцизия 

• От 205 пациенти 97 са мъже и 108 са жени (диаграма 1) 

 

 

Диаграма 1. Разпределение на пациентите по пол  

 

 

 

 

Жените, включени в проучването са  108- 53% , а мъжете са 97 -47%. Това показва, че 

жените  и мъжете, засегнати от проблема са в почти еднакво съотношение. Жените (53%) 

са с 6% повече от мъжете (47%).  

 

47%
53%

ПОЛ N=205

мъже жени
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Пациентите, които за включени в изледването са от 1 до 91 годишна възраст (диаграма 

2)  

 

 

 

 

Диаграма 2. Разпределение по възраст  

 

 
 

 

Разпределението по възраст на пациентите включени в проучването, при 

които дерматоскопски се диагностицират малигнени лезии, които налагат ексцизия е 

както следва: 

 

8 пациенти (3,9%) са във възрастова група от 0 до 1 годишна възраст; 

12 пациенти (5,85%)са във възрастова група от 1 до 10 годишна възраст; 

                   31 пациенти (15,12%) са във възрастова група от 11 до 20 годишна възраст; 

24 пациенти (11,71%)  са във възрастова група от 21 до 30  годишна възраст; 

26 пациенти (12,68%) са във възрастова група от 31 до 40  годишна възраст; 

30 пациенти (14,63%) са във възрастова група от 41 до 50  годишна възраст; 

34 пациенти (16,59%) са във възрастова група от 51 до 60  годишна възраст; 

21 пациенти (10,24%) са във възрастова група от 61 до 70  годишна възраст; 

17 пациенти (8,29%) са във възрастова група от 71 до 80  годишна възраст; 

2 пациенти (0,98%) са във възрастова група от 81 до 90  годишна възраст 
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Въз основа на данните от графика 2 може да се обобщи, че част от пациентите са с 

вродени меланоцитни лезии, които с увеличаване на възрастта нарастват, като в 

периода на пубертета до съзряването на организма се увеличават почти тройно. Следва 

период, в който меланоцитните лезии със злокачествени показатели намаляват и 

отново техният брой нараства след 39-41 годишна възраст, т.е. наблюдава се 

определена зависимост между възрастта и увеличаването на случаите. В конкретното 

изследване най-много пациенти със съмнения за злокачествени меланоцитни лезии са 

във възрастовата група 50-59 г., другия пик е между 18 и 28 години. Това показва, че 

тези възрастови групи са рискови за този тип образувания, а преминаването им в 

злокачествени има определена зависимост от възрастта.в обсъждането 

 

 

 

 

Диаграма 3. Разпределение на пациентите по фототип 

 

 

 

 
 

 

Според цвета на кожата пациентите са разпределени между фототип I, II, IIΙ и ΙV.  

Ако предположим хипотетично, че разпределението по фототип е равномерно, т.е. всеки 

един от четирите фототипа е по 25% от общия брой изследвани, тогава можем да 

сравним всеки един от наблюзаваните относителни дялове с хипотетичният (25%). При 

този анализ е изполван z-тест за сравняване на два относителни дяла. Резултатите са 

следните: 
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Вид фототип Хипотетичен дял Наблюдаван дял z p 

I фототип 25,00% 1,95% 7,62 <0.001 

II фототип 25,00% 38,54% 4.47 <0.001 

III фототип 25,00% 47,32% 7.38 <0.001 

IV фототип 25,00% 12,19% 4.26 <0.001 

 

Този резултат показва, че разпределението на пациентите по фототип не е 

равномерно, а се наблюдават значими разлики между групите. 

 

Най-голям процент от пациентите са с фототип III – 47,32%- 97 пациенти, следвани 

от фототип II – 38,54% - 79 пациенти , най-малък е процента на фототип I – 1,95% - 4 

пациенти , а фототип IV е близо 4 пъти по-малко от фототип III – 12,19% - 25 пациенти 

. Показателно тук е, че двата типа с висок процент на случаите с меланоцитни лезии са 

светли II и III, които винаги или понякога изгарят от слънцето, ако не се вземат 

предпазни мерки.  

Пациенти с четвърти фототип много рядко изгарят при излахане на слънце.  

 

Таблица 3.  Разпределение на пациентите по брой, според фототипа  

Вид фототип Брой пациенти % от общия брой 

I фототип 

 

4 1,95 

II фототип 

 

79 38,54 

III фототип 

 

97 47,32 

IV фототип 

 

25 12,19 
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Диаграма 4. Разпределение на лезиите  според локализацията  

 

 

 

Според локализиция на лезиите, те са разделени на : глава, горни крайници, долни 

крайници, трункус, длани и стъпала, устна лигавица, генитали, нокти  (граф. 4) 

 

 

Таблица 4. Локализациите на лезиите 

 

Локализация брой на 

случаите 

в % 

Трункус  102 33.22 

Лице  66 21.50 

Долни крайници  45 14.66 

Горни крайници  39 12.70 

Нокти  23 7.49 

Гениталии  18 5.86 

Длани/стъпала  14 4.56 

 

Локализациите на лезиите са установени на: глава, горни крайници, долни 

крайници, трункус, длани и стъпала, устна лигавица, гениталии, нокти  (диаграма 4). 

Съгласно събраните данни от направеното проучване и визуализирането им на диаграма 

4 става ясно, че най-голям е процентът на лезиите, които са локализирани на трункуса – 

33,22%. Лицето и крайници са другите две локализации, където има сравнително висок 
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процент меланоцитни лезии, съответно 21,50% и долни крайници - 14,66%, горни 

крайници – 11,40%. Локализираните лезии по ноктите са 7,49%, на гениталиите – 5,86% 

и на дланите/стъпалата – 4,56%. Пациенти с меланоцитна лезия на устната лигавица не 

са установени при проучването. Лезиите на тринкуса и лицето са локализациите, които 

заемат над 54% от всички установени при конкретното изследване. 

 

 

 

Хипотетичния дял в зависимост от локализацията е 14.29% при всяка локализация 

 

 

Таблица 5. Хипотетичен и наблюдаван дял според локализация на лезиите 

 

Локализация Хипотетичен дял Наблюдаван дял z p 

трункус 14,29% 33,22% 9,47 <0.001 

лице 14,29% 21.50% 3,61 <0.001 

долни крайници 14,29% 14.66% 0,18 0,853 

горни крайници 14,29% 12.70% 0,796 0,426 

нокти 14,29% 7.49% 3,40 <0.001 

гениталии 14,29% 5.86% 4,22 <0.001 

длани/стъпала 14,29% 4.56% 4,87 <0.001 

 

 

Този резултат показва, че разпределението на лезиите по локализация не е 

равномерно, а се наблюдават значими разлики между групите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 5. Брой лезии при един пациент 
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Таблица . 6  Брой лезии според брой пациенти  

Брой лезии при един 

пациент 

Брой 

пациенти 

% 

1 лезия 158 69,30 

2 лезии 63 27,63 

3 лезии 5 2,19 

4 лезии 2 0,88 

 

При 158 пациенти е установено клинично и дерматоскопски изследвани 1 

лезия, което е 69,3%, при 62 пациента - 2 лезии – 27,63%, при 5- 2,19% с три лезии, при 

2 – 0,88% са установени 4 лезии. Т.е. над 69% от всички случаи са с по една лезия, много 

рядко се установяват случаи с по 3 или 4 лезии. 

Ако предположим хипотетично, че разпределението на пациентите с 1 и повече от 

една лезия е по 50%, може да се сравни този хипотетичен дял с с делът на пациентите с 

1 лезия – 69,3%. Резултатът показва, че значимо по-често се среща само една лезия 

(z=2,53. p<0,001). 

 

 

Диаграма 6. Ексцизирани и не ексцизирани лезии 
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От 307 

1. Ексцизирани лезии 127 -41% 

2. Неексцизирани лезии 180-  59% 

 

Ако предположим хипотетично, че разпределението на ексцизирани и неексцизирани 

лезии е по 50%, може да се сравни този дял с наблюдаваните, съответно 41% и 59%. 

Резултатът показва, че значимо по-голям дял са неексцизирани лезии (z=3,15. p=0,002). 

 

От общо 307 лезии, на които се направи дерматоскопски анализ само 127 бяха 

екцизирани, т.е. само 41% от установените лезии след анализа са подложени на 

интервенция, налагаща тяхното отстраняване. Правилно направения и разчетен 

дерматоскопски анализ е възможно да намали случите на ексцезиране на лезии, които 

са със съмнение за наложителността на тяхното отстраняване.  

 

 

 

 

41%

59%

ексцизирани лезии

неексцизирани лезии
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Диаграма 7. Видове на не ексцизирани лезии 

 

 
 

Таблица . 7  Видове на не ексцизирани лезии 

вид неексцизирани лезии 180 брой процент 

меланоцитни невуси 66 36.66667 

лентиго сениле 37 20.55556 

верука себороика 29 16.11111 

Хематом 21 11.66667 

Хемангиом 11 6.111111 

син невус 7 3.888889 

мамилна аксесория 5 2.777778 

Хистиоцитом 4 2.222222 

 

 

На диаграма 7 са отразени 180-те не ексцизирани лезии след 

дерматоскопския анализ: 66 меланоцитни невуси, 4 хистиоцитоми, 37 лентиго сениле, 

29 верука себороика, 7 син невус, 11 хемангиом, 21 хематом, 5 мамилна аксесория. 
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При разпределение на изследваните пациенти според 

клиникоморфологичния субтип на лезията се установи, че най-често срещаният вариант 

сред не ексцизираните лезии е меланоцитния невус – 33,88%, следван от лентиго сениле 

– 20,56% - тези два субтипа са над 54% от всички останали. Следва верука себороика – 

16,11%, хематом – 11,67%, хеманхиом – 6,11%, син невус – 3,89%, мамилна аксесория – 

2,78%, хистиоцитом – 2,22%. 

 

 

 

Диаграма 8. Видове ексцизирани лезии 

 

 
 

 

На диаграма 8 са отразени ексцезираните след дерматоскопския анализ меланоцитни 

лезии, които са едва 127 лезии. От тях 41 меланоцитни невуси ( 32,2 %) , 30-

диспластични невуси (23,62%), 15-меланоми (11,81%), 13-хиперпигментирани 

базоцелуларни карциноми (10,24%), 8-лентиго сениле (6,30%), 6-псевдомеланоми 

(4,72%), 5-себорейни веруки (3,94%), 4-хистиоцитоми (3,15%), 2-гранулома пиогеникум 

(1,57%), 2-син невуса (1,57%), 1-спиц невус (0,79%). 
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Останалите са доброкачествени меланоцитни лезии. При 15 (11,81%) ексцизирани 

лезии, според клиничната им картина не се налагаше ексцизия, но при дерматоскопския 

анализ се установи, че те имат злокачествени характеристики, от тях:  

7- базоцелуларни карциноми; 

4- дисластични невуси; 

4- лентиго малигна. 

 

 

Диаграма 9. Сравнение на клинична /дерматоскопска/ хистологична диагноза. 

 

 
 

 

 

При сравнението направено на диаграма 9 се вижда, че резултатите от дерматоскопията 

в голяма степен са близки до резултатите от хистологичното изследване, а в някои 

случаи съвпадат. Това е показателно за високата степен на точност на дерматоскопския 

метод за диагностициране на меланоцитната лезия.  
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Таблица . 8 Сравнение на клинична /дерматоскопска/ хистологична диагноза. 

 

 
Клиична 

Картина 
Дерматоскопия Хистология p 

Меланома 

малигнум 

 

93 % (14) 100 % (15) 100 % (15) 0,960 

Диспластични 

невуси 

 

70 % (21) 93 % (28) 100 % (30) 0,049 

Базоцелуларен 

карцином 

 

31 % (4) 92 % (12) 100 % (13) 0,005 

Гранулома 

пиогеникум 

 

50 % (1) 50 % (1) 100 % (2) n/a 

Хистиоцитом 

 
75 % (3) 50 % (2) 100 % (4) n/a 

Лентиго сениле 

 
50 % (4) 87 % (7) 100 % (8) n/a 

Син невус 

 
100 % (2) 100 % (2) 100 % (2) n/a 

Спиц невус 

 
0 % (0) 100 % (1) 100 % (1) n/a 

Верука себороика 

 
20 % (1) 80 % (4) 100 % (5) n/a 

Меланоцитни 

невуси 

 

46 % (19) 90 % (37) 100 % (41) <0,001 

Псевдомеланоми 

 
67 % (4) 83 % (5) 100 % (6) n/a 

 

 

Значимо по-висок дял на диагностициране чрез дерматоскопия се наблюдава при 

диспластични невуси, базоцелуларен карцином и меланоцитни невуси (p<0.05). При 

меланома малигнум значима разлика не се установява (p=0.960) За останалите видове 

сравнителен тест не може да се извърши поради малкия брой случаи. 
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Дерматоскопски характеристики на 15 хистологично доказани меланоми 

 

Диаграма 10. Дерматоскопски характеристики на мелнома  

 

 
 

При 14 от тези 15 меланома дебелината е над 0,75мм. С дерматоскопски анализ се 

установи че при всичките имаше атипична пигментна мрежа. При 13 имаше 

синьобелезникав воал при 11 атипични съдове, при 6 имаше наличие на псевдоподи. 

При 10 точки/глонули  и при 7 имаше депресивни места 

 

Таблица 9. Дерматоскопски характеристики на мелнома 

 

 Брой  Процент % 

Депресивни места  

 

7 46,6% 

Точки/глобули 

 

10 66,6% 

Псевдоподи  

 

6 40% 

Атипични кръвоносни 

съдове 

 

11 73,3% 

Циньобелезникав воал 

 

13 86,6% 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Атипична пигментна мрежа

Синьобелезникав воал

Атипични кръвоносни съдове

Псевдоподи

Точки/глобули

Депресивни места

15

13

11

6

10

7
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Атипична пигментна 

мрежа 

15 100% 

 

 

Цел: Оценяваме диагностичната стойност на различните модели  на блестящи бели 

ивици -SWS(shine white streaks) и тяхната хистологична връзка с меланоцитни лезии. 

 

Таблица 10. SWS при меланома и други ексцизирани лезии 

 

 ВСИЧКИ С SWS БЕЗ SWS p 

МЕЛАНОМА 15 5 (33.3 %) 10 (67.7%) 

0.030 Други ЛЕЗИИ 

(ЕКСЦИЗИРАНИ) 

112 11 (9,8%) 101 (90,2%) 

 

От всичките ексцизирани лезии SWS се среща при 16 лезии от 127 (12.6%). При 5 

меланоми  от 15 (33.3%) и при 11 други ексцизирани лезии от 112 (9.8%) 

 

При меланомите, SWS се среща статистически по-често (p=0.030). 

 

 

 

Таблица 11. SWS при други ексцизирани лезии 

 

 ВСИЧКИ С SWS БЕЗ SWS p 

Меланоцитни 

невуси 

 

34 4 (11.7 %) 30 (88.3%) 

0.112 

Хистиоцитом 

 

4 1 (25 %) 3 (75%) 

Псевдомеланома 

 

6 1 (16.6 %) 5 (83.4%) 

Диспластични 

невуси 

 

30 3 (10 %) 27 (90%) 

Лентиго сениле 

 

8 1 (12.5%) 7 (87.5%) 

Базоцелуларен 

карцином 

 

13 1 (7.7%) 12 (92.3%) 

 

 

При изследване на връзката между вида на други ексценирани лезии и SWS не се 

установява статистически значима връзка (p=0.112). 

 

 

От всичките ексцизирани лезии SWS се среща при 16 лезии от 127 (12.6%). При 5 

меланоми  от 15 (33.3%) и при 11 други ексцизирани лезии от 112 (9.8%). От тях са 4 

меланоцитни невуси от 34 (11.7%),  1 хистиоцитом от 4 (25%), 1 псевдомеланом от 6 

(16.6%), 3 диспластични невуси от 30 (10%), 1 лентиго сениле от 8 (12.5%) и 1 

базоцелуларен карцином от 13 (7.7%). 
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Таблица 12. Специфичните модели на SWS при различните лезии 

  

SWS Меланоми  Други лезии 

Всички с SWS 

 

5 11 

Дифузни 

 

4 4 

Локални 

 

1 7 

        Централни 

        Периферни 

 

1 

- 

4 

3 

 

 

От всичките ексцизирани лезии с SWS дифузния модел се среща при 4 от 5 меланома 

(80%) и локалния централен модел при 1 от 4 (20%). При други лезии с  SWS се среща 

4 от 11 лезии дифузния модел и 7 фокален централен модел. От тях 4 са централно 

фокален модел и 3 перифернен фокален модел 
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5. Обсъждане на резултатите  

Дерматоскопията е in vivо метод, изключително полезнен за ранно диагностициране на 

злокачествен меланом както и на други кожни тумори и кожни заболявания. 

Използването на дерматоскопия повишава диагностичната точност от 10% до 27 % 

повече от клинична картина в зависимост от вида на кожната лезия и опит на 

лекаря.(1,2) 

Малигненият меланом e един от най-злокачествените тумори в човешкия организъм. 

Развива се от пигментните клетки на кожата. Поради бързото си развитие и склонност 

към ранно метастазиране в организма, е особено важно този вид рак на кожата да бъде 

диaгностициран максимално рано. Ранното му откриване с помоща на 

дерматоскопията са от ключово значение за спасяването на човешкия живот.  

В края на 20 век дерматолозите диагностицираха меланоми  в 65-80% от случаите само 

от клиничните данни. Също така и други специалисти биха могли да поставят диагноза 

меланома малигнум,  използвайки клинично правило на ABCD : асиметрия  на лезия 

(А - asymmetry - асиметрия), неправилни граници ( B - border - граници),  

присъствието на повече от два цвята (C - color - цвят) и по-големи размери от 6 мм (D -

diametry - диаметър). В последствие бива добавен и критерий еволюция на лезия ( Е - 

evolution - еволюция). Но докато диагностицирането на напреднал меланом е лесно,  

то началните меланоми често са неразличими от доброкачествени меланоцитни  лезии, 

най-често от диспластични невуси.Трябва да се има предвид че диспластичните невуси 

имат като диагностичен критерий размер повече от 5 мм, което ги прави трудно 

различими клинично от меланоми.  

Ясно е, че безразборното хирургично отстраняване на диспластични невуси не 

може да представлява адекватен терапевтичен подход.  

 

Най-често срещаният меланом е повърностният. По този начин един прост, но 

убедителен алгоритъм трябва да се използва, за да се избегнат ненужни интервенции, 

понеже при всички случаи премахването на всички съществуващи невуси не 

предотвратява възникването на бъдещ меланом. 

Честото дублиране на клиничната картина на меланом с тази на невусите може да 

доведе до хирургично отстраняване на голям брой доброкачествени лезии или 

преждевременна диагноза на меланоми.  

Изчислено е, че съотношението на меланомите към доброкачествените невуси е 1 на 

200 000. Задължението на лекаря е да прави разлика между злокачествена лезия и  

невуси навреме и на "лечим" етап (дебелина по-малка от 0,76 mm). Меланоми с такава 

дебелината се нарича "тънки меланоми" и според данните на университета в Ню Йорк 

имат десетогодишно оцеляване в 99.5% от случаите. Но при меланоми, 

диагностицирани с дебелина по-голяма от 3мм 52% от случаите завършват с летален 

изход.  
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Дерматоскопски подход: В зависимост от опита на лекарите и дебелината на 

меланома,  той клинично се диагностицира в 48% до 81% от случаите. Според 

Westerhoff K * (18) дерматоскопията увеличава откриването на меланом с 10-27%.  

Теоретично методът е с важна диагностична стойност, ако клинична диагностика е на 

ниско ниво, но ако клинична диагностика е на високо ниво над 84-96%, 

дерматоскопията може би не добавя значително предимство. На практика, разбира се, 

дерматоскопията предлага много важна и разнообразна помощ на клинициста и 

подобрява самочувствието на лекаря в клиничната диагноза (19) и предлага едно 

разширяване на полето на научните изследвания и проучвания, с използването на нови 

устройства и техники, които осигуряват увеличение до 1000 пъти и възможността за 

използване на поляризирана светлина. 

 

Профилактика на меланом: разпределяне на разходите и ползите от инвестирането в 

методи за превенция на меланома- тъй като откриването на меланома принадлежи към 

вторичната профилактика,ситуацията се усложнява. При дадена популация се открива 

1 пациент с меланом в 50 високорискови индивиди, изследвани в специализирани 

клиники. Обикновено обаче диагнозата на един меланом изисква преглед на 1000 

лезии от постъпили за преглед пациенти  или на 200 000 невуси на цялото население. 

За това изследването чрез дерматоскоп е икономическо изгодно за преглед на големи 

групи от населението, въпреки че откриването на меланоми на ранен етап трябва да 

бъде от първостепенно значение при прегледа.  

Нодуларният меланом засяга най-често популацията на мъжете над 60-годишна 

възраст и хората с нисък социално-икономически статус, където трябва да се търси 

напредък в постигането на ранна диагностика. Откриването на болестта трябва да бъде 

приоритет, но тежестта на общественото образование и програмите за скрининг трябва 

да бъдат насочено в районите, където петгодишната  преживяемост не надвишава 60% 

(20) 

 

 

По-скорошно проучване показва подобрена диагностична точност дори и сред 

неспециалисти. Метанализът от 2008 г., подкрепен с клинични проучвания, показва 

повишена чувствителност 90% срещу 71% с невъоръжено око. 

 

Следва да се отбележи, че цветът на наблюдаваната лезия е доминиращият 

диагностичен критерий за дерматоскопия, но при хората с тъмна кожа това не е 

неблагоприятно за провеждането на метода. Позволен и тук ранното откриване на 

меланоми и избегвнането на ненужни биопсии, като при индивиди със светла кожа(31) 

Логично е да се мисли, че доста меланоми избегнат от ранното откриване. Не е 

известно колко са те. От друга страна е сигурно, че с дерматоскопията, се открива още 

повече и повече меланоми. Едно от основните предимства на метода е възможността 

които дава на лекаря да осигури и да потвърди клинична диагноза на себорейни 

брадавици, ангиоми, базалноклетъчни ккарциноми, дерматохистиоцитоми, меланоми и 

др.  Също така дава възможност за откриване на "невидими" меланоми,например тези 

които нямат особени характеристики на меланома. Във основа на принципа, които 

казва, че меланомът се променя с течение на времето, дерматоскопския мониторинг ще 

даде възможност за оценка на промените, които са настъпили в лезията с течение на 

времето и да открива рискови лезии. 

По отношение пол, в нашето проучване жените са 53% а мъжете 47%.  По проучването 

на Ayşegül Yalçınkaya İyidal *(170) -236 от 412 пациенти са жени (57,3%) и 176 (42,7%) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00130%3Byidal%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27881943
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са мъже (170). А според нашето проучване изводът, който би могъл да се направи е, че 

жените  и мъжете са в почти еднакво съотношение.  

 

Разпределението по възраст на пациентите включени в нашето проучването, при които 

дерматоскопски се диагностицират малигнени лезии, които налагат ексцизия е както 

следва: 

8 пациенти (3,9%) са във възрастова група от 0 до 1 годишна възраст; 

12 пациенти (5,85%)са във възрастова група от 1 до 10 годишна възраст; 

                   31 пациенти (15,12%) са във възрастова група от 11 до 20 годишна възраст; 

24 пациенти (11,71%)  са във възрастова група от 21 до 30  годишна възраст; 

26 пациенти (12,68%) са във възрастова група от 31 до 40  годишна възраст; 

30 пациенти (14,63%) са във възрастова група от 41 до 50  годишна възраст; 

34 пациенти (16,59%) са във възрастова група от 51 до 60  годишна възраст; 

21 пациенти (10,24%) са във възрастова група от 61 до 70  годишна възраст; 

17 пациенти (8,29%) са във възрастова група от 71 до 80  годишна възраст; 

2 пациенти (0,98%) са във възрастова група от 81 до 90  годишна възраст; 

 

 

Въз основа на данните може да се обобщи, че част от пациентите са с вродени 

меланоцитни лезии, които с увеличаване на възрастта нарастват, като в периода на 

пубертета до съзряването на организма се увеличават почти тройно. Следва период, 

в който меланоцитните лезии със злокачествени показатели намаляват и отново 

техният брой нараства след 39-41 годишна възраст, т.е. наблюдава се определена 

зависимост между възрастта и увеличаването на случаите. В конкретното 

изследване най-много пациенти със съмнения за злокачествени меланоцитни лезии 

са във възрастовата група 50-59 г., другия пик е между 18 и 28 години. Това 

показва, че тези възрастови групи са рискови за този тип образувания, а 

преминаването им в злокачествени има определена зависимост от възрастта.в 

обсъждането 

 

Според цвета на кожата пациентите са разпределени между фототип I, II, IIΙ и ΙV. Най-

голям процент от пациентите са с фототип III – 47,32%, следвани от фототип II – 38,54%, 

най-малък е процента на фототип I – 1,95%, а фототип IV е близо 4 пъти по-малко от 

фототип III – 12,19%. Показателно тук е, че двата типа с висок процент на случаите с 

меланоцитни лезии са светли II и III, които винаги или понякога изгарят от слънцето, 

ако не се вземат предпазни мерки. Четвъртият фототип много рядко изгаря. 

Обобщението тук е, фототипа на кожата на пациента е от голямо значение за 

предразположеността му към образуване на меланоцитни лезии, по-често се среща при 
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светла кожа отколкото тъмна (фототип V и VI). Нашите данни са близки до данните от  

проучването на Ayşegül Yalçınkaya İyidal*(170), където  най-често меланоцитни лезии 

се срещат при фототип III , 38,1% 

 

 

 

 

Таблица 13. Сравнение на  епидемиологично проучване за фототип на пациентите от 

нашето проучване и на проучване на Ayşegül Yalçınkaya İyidal*(170)  

 

 

Фототип  Проучването  

Ayşegül Yalçınkaya İyidal  et 

al. 

Нашето проучване 

I фототип 

 

0.5 1,95 

II фототип 

 

28.9 38,54 

III фототип 

 

38.1 47,32 

IV фототип 

 

31.1 12,19 

V фототип 

 

1.4 0 

 

Локализациите на лезиите са установени на: глава, горни крайници, долни крайници, 

трункус, длани и стъпала, устна лигавица, гениталии, нокти. Съгласно събраните данни 

от направеното проучване става ясно, че най-голям е процента на лезиите, които са 

локализирани на тринкуса – 33,22%. Лицето и крайници са другите две локализации, 

където има сравнително висок процент меланоцитни лезии, съответно 21,50% и долни 

крайници - 14,66%, горни крайници – 11,40%. Локализираните лезии по ноктите са 

7,49%, на гениталиите – 5,86% и на дланите/стъпалата – 4,56%. Пациенти с меланоцитна 

лезия на устната лигавица не са установени при проучването. Лезиите на тринкуса и 

лицето заемат над 54% от всички установени при конкретното изследване.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00130%3Byidal%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27881943
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00130%3Byidal%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27881943
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x00130%3Byidal%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27881943
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Ранната ексцизия е единствената стратегия за намаляване на смъртността, свързана с 

меланома. Необходимо е да се изчисли номера на необходими ексцизии- number needed 

to excise (NNE) за всеки хистологично доказан меланом и същотс да се докаже на какъв 

процент прилагането на дерматоскопия помага за ограничаване на ненужните 

хирургически намеси и ролята на дерматоскопията за намаляванв на брой на нужни 

екцизии-  NNE (number needed to excise)  

Според проучването на Anhlide*(161), оито са включали ексизирани лезии както 

невусите, диспластични невуси, меланомите и себорееините кератози, на 1717 

ексцизирани леззи 252 са били меланоми и 563 диспластични невуси а 832 невуси и 70 

себореиите кертози. На следващата таблица сравнияваме нашите резултати с 

проучването на Anhlide*(161). 

 

Таблица 14. Сравнение на ексцизирани лезии ( невуси, диспластизни невуси, меланоми, 

себореини кератози) от нашето проучване и на проучване на на Anhlide*(161) 

 

Вид ексцизирана лезия  Брой- проучване на 

Anhlide et al 

Брой- нашото проучване  

Невус 

 

832  (48.4%) 41 (45%) 

Диспластичен невус  

 

563  (32,7%) 30 (32,9%) 

Меланома in situ 

 

125  (7,2%) 1 (1%) 

Инвазивен меланом 

 

127  (7,3%) 14 (15,3%) 

Себорейна кератоза  

 

70 (4 %) 5 (5,4%) 

Общо 

 

1, 717 91  
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Както се забелязва и от сравнителната табличка, резултатите от проучването на Anhlide 

et al (161) са приблизителни с общ процент на правилно екцизирани лезии (меланоми и 

диспластични невуси) 47,2 % при от проучването на Anhlide et al а при нашето 49,2 % 

 

 

От общо 307 лезии, на които се направи дерматоскопски анализ само 127 бяха 

екцизирани, т.е. само 41% от установените лезии след анализа са подложени на 

интервенция, налагаща тяхното отстраняване. Правилно направения и разчетен 

дерматоскопски анализ е възможно да намали случите на ексцизиране на лезии, които 

са със съмнение за наложителността на тяхното отстраняване. А по проучване на  

Argenzia  на изследването с 300,215 случаи, с 17,172 меланоми и 283.043 меланоцитни 

невуси за 10 годишна период установиха, че NNE при неспециализирани клиники е 

между 8.7-29.4 и при специализирани клиники които използват дерматоскопия е 

започнало с 12.8 и на последните години е спаднало до 6.8  

 

Когато дерматоскопския метод се използва в ежедневната практика на специалистите 

по дерматоскопия, техниката увеличава точността на диагнозата на меланом (дяла от 

меланоми, които са правилно диагностицирани) в 83.2% от случаите, докато  при 

изследването само с просто око биха били правилно диагностицирани само 19% от 

случаите. Чрез същия метаанализ на 13 предишни проучвания Kittler* (27) и 

сътрудници установчват, че диагностичната точност с дерматоскопската 

техника(процент на правилно диагностицирани меланоми и други лезии) е подобрена с 

35%. 

 

 

Изключително важно е наблюдението, което доказва, че с помощта на 

дерматоскопията се намалява броя на извършване на ненужните операции. Съгласно 

това проучване  броят на пациентите, посочени за биопсия, намалява с 42% (р = 0.01) 

(27), а в друго проучване на същия надежден изследовател съотношението на 

екцизираните доброкачествени лезии към злокачествените меланоцитни лезии се 

намалява с 4:1 при диагностика само по клинична картина,  а при използването на 

дерматоскопия - 18: 1 (27). 

 

 

 

При разпределение на изследваните пациенти според клинико-морфологичния субтип 

на лезията се установи, че най-често срещаният вариант сред не ексцизираните лезии е 

меланоцитния невус – 33,88%, следван от лентиго сениле – 20,56% - тези два субтипа са 

над 54% от всички останали. Следва верука себороика – 16,11%, хематом – 11,67%, 
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хеманхиом – 6,11%, син невус - 3,89%, мамилна аксесория – 2,78%, хистиоцитом – 

2,22%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15. Вид и брой на екцизирани лезии 

 

вид неексцизирани лезии 180 брой процент 

меланоцитни невуси 
 

66 36.66667 

лентиго сениле 
 

37 20.55556 

верука себороика 
 

29 16.11111 

хематом 
 

21 11.66667 

хемангиом 
 

11 6.111111 

син невус 
 

7 3.888889 

мамилна аксесория 

 
 

5 2.777778 

хистиоцитом 4 2.222222 

 

А при 127 ексцизираните лезии след дерматоскопския анализ от тях 30-диспластични 

невуси (23,62%), 15-меланоми (11,81%), 13-хиперпигментирани базоцелуларни 

карциноми (10,24%), 8-лентиго сениле (6,30%), 6-псевдомеланоми (4,72%), 5-себорейни 

веруки (3,94%), 4-хистиоцитоми (3,15%), 2-гранулома пиогеникум (1,57%), 2-син невуса 

(1,57%), 1-спиц невус (0,79%). Останалите са доброкачествени меланоцитни лезии. При 

15 (11,81%) ексцизирани лезии, според клиничната им картина не се налагаше ексцизия, 

но при дерматоскопския анализ се установи, че те имат злокачествени характеристики, 

от тях:  
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7- базоцелуларни карциноми; 

4- диспластични невуси; 

4- лентиго малигна. 

 

 

 

 

Предоперативна оценка на дебелината на меланоми 

 

Оценката на дебелината на меланомите се осъществява с метода на   Breslow, който се 

използва  за определяна на хирургичните граници и за определяне дали е необходима 

биопсия на лимфен възел (Sentinel lymph node bioipsy). За това е важно да има 

предоперативни параметри, за да определи дебелината на меланомите. 

Клиничната оценка на дебелината на меланомите с палпация на лезията не е правилен 

метод. Само в 50% от случаите може да даде точна преценка. 

Проучването на Argenziano*(137) които се изследвали 122 меланоми, коментира че 

комбинацията от клинични и дерматоскопски характеристики на лезията, като при 

палпацията-филтрация, диаметър над 15мм, атипичната пигмент мрежа, 

синьобелезникавите райони и атипичната съдова мрежа, ще насочат към точната 

оценка на дебелината на меланома с дебелина над 0,75 мм, при 89% от случаите. 

След нашето проучване установихме че 14 от 15 меланома дебелината беше над 

0,75мм 93.3% 

Синьобелезникавият воал, който съответства на акантотичния епидермис с фокална 

хиперкокиоза на израстъците на меланоцитите, се наблюдава при 78% от меланомите > 

0.75мм и само 21% от тези с дебелина <0,76мм. Атипичната съдовата мрежа с 

нередовни линеарни и точковидни съдове се наблюдава при 66% от меланоми с 

дебелина> 0,75 мм и само 14% от тези с дебелина <0,76мм. 

Проучване във Флоренция на 84 меланоми, показа, че резултатът на ABCD метода 

може да помогне да се разграничат дебелите меланоми. С лимит от 6.8 около 80% са 

меланоми с дълбочина до 0,76 мм. Установено е също така, че дебелината от и над 1,5 

мм не е променило ABCD оценката. При нашето проучване се установи че при 

всичките имаше атипична пигментна мрежа. При 13 имаше син.воал при 11 атипична 

съдова мрежа, при 6 имаше наличие на псевдоподи. При 10 точки/глобули. и при 7 

имаше депресивни места 

Трябва да се има пред вид, че атипичната съдова мрежа  и синьобелезникавите зони са 

важни характеристики при дълбоките меланоми и при липсата на тези два критерия се 



   

 

  36 

 

говори на тънък меланом. Също така, когато има един от тези два критерия, вероятно 

става въпроса за меланом с дебелина над 0,75 мм. Но  лекарят не може да гарантира 

това, особено когато при проучването Argenziano*(140) е установено, че честотата на 

наличието на тези критерии е подобна на тънките и дебелите меланоми (140). 

 

Единствено клиничният критерий палпация за дебелината на лезията не е показател  

тъй като инфилтрираните лезии имат 67% вероятност да са in situ меланоми (под  

0,76мм меланоми). Хетерогенната и неравномерната пигментна мрежа отсъстват от in 

situ меланомите, докато тяхното присъствие не е показател за вертикален растеж. 

Въз основа на това може да се направи следният извод: не може да се направи точна, а 

само приблизителна предоперативна оценка на дебелината на меланома. При 

дълбоките меланоми дерматоскопско по-често се наблюдават синьобелезникави 

области, асиметрия на съставките на лезията и атипичен съдов модел. Най-специфичен 

параметър е атипичният съдов модел с петна или продълговати скоби. Те се намират в 

42% от дълбоките меланоми над 0,75 мм, но се наблюдава само в 2% на in situ 

меланомите (142).  

Таблица 16. Сравнение на проучване на Argenziano и нашето проучване за 

дерматоскопски характеристики на меланоми над 0.7мм 

 

меланома с дебелината над 

0,75мм 

Проучването на 

Argenziano 

Нашото проучване  

Атипична пигментна 

мрежа 

100% 100% 

Синьобелезникъв воал 78% 92.8% 

Атипична съдова мрежа не е изследвано 78.5% 

Псевдободи не е изследвано 42.8% 

Точки/глобули не е изследвано 71.4% 

Депресивни места  не е изследвано 50% 

 

В това проучване ние имахме за цел да оценим честотата и спецификата на бестящи 

бели ивици (Shiny white streaks-SWS) в 15 меланома сред 127 ексцизирани лезии, 

подбрани за биопсия, при които след клиико-дермоскопско изследване имахме 

съмнение за злокачественост. Освен това, ние оценяваме спецификата на различните 

модели на SWS за меланома и спецификата на SWS за меланом, когато се комбинират 

с други специфични особености за меланома. 
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От 127 екцизирани лезии, SWS са наблюдавани при 16 (11%), 5 меланоми от 15 

ексцизирани (33.3%) и  11 други ексцизирани лезии от 112 (9.8%). Чувствителността и 

специфичността на SWS за меланом е 33.3%. 

Дифузната SWS показва най-голяма диагностична стойност за меланома, с висока 

чувствителност 4 от 15 меланоми (80%).  

SWS най-често се среща при меланомите с по-голяма дълбочина на Breslow. 

Дифузни SWS по-често се среща при дълбоката фиброплазия в сравнени е с фокалните 

SWS 

 

Накрая, ние оценихме хистологията на всички лезии с SWS и всички меланоми в 

изследването, за да характеризираме хистологичните промени според SWS. 

 

 

Какви дерматоскопски характеристики оценихме за  SWS : 

1. Наличие на SWS в ограничена област (приблизително 30% или по-малко от 

лезията ) или дифузни SWS се разпространява широко в лезията (повече от 30% от 

цялата лезия).  

2. Локализацията на SWS (централна или периферна).  

3. Освен това оценяваме всеки случай за наличието или отсъствието на други 

меланом-специфични дермоскопски характеристики като атипична пигментна 

мрежа, псевдоподи / ивици, атипични точки и глобули, синьо-белезникави 

структури, регресия, атипични съдови структури и периферни кафяви 

безструктурни зони 

 

За всички меланоми и всички лезии с SWS, бяха прегледани оцветените с 

хематоксилин и еозин участъци. 

 

Какви хистологични характеристики оценихме за  SWS : 

1. Наличие на дермална фиброплазия 

2. Дали тази фиброплазия е повърхностна или повърхностна и дълбока 

3. Широчината на повърхностната и дълбока фиброплазия, измерена в милиметри, 

като се използва окуляр микрометра в микроскоп.  

(повърхностната фиброплазия се определя като фиброплазия, ограничена до 

папиларната дерма и дълбоката фиброплазия се определя като фиброплазия, 

разширяваща в папиларната дерма или простираща се в ретикуларна дерма) 

 

 

 

Анализирани са общо 127 ексцизирани лезии. SWS са наблюдавани при 14 (11%), 5 

меланоми от 15 ексцизирани (33.3%) и  11 други ексцизирани лезии от 112 (9.8%). От 

други екцизирани лезии 1 от 4 хистиоцитом (25%), 1 от 6 псевдомеланома (16.6%), 3 0т 

30 диспластични невуси (10%), 1 от 8 лентиго сениле (12.5%), 1 от 13 базоцелуларен 

карцином (7.7%) и 4 от 34 меланоцитни невуси (11.7%) тов което трябва да се отбелези 

е че и 4 меланоцитни невуси с SWS се локализират при гениталните области. 

Дифузно разпределение на SWS се наблюдава при 4 (80 %)  и четирите меланоми са с 

дълбоцина над 0.75мм  

Фокалните локализирани SWS бяха допълнително разделени на централни или 

периферни.Фокални централни SWS се появява при 1 (20%) меланом и 1 (9.8%) 

доброкачествени меланоцитни неоплазми . 
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Всички 11 случая с SWS, с изключение на един, са имали 2 или повече допълнителни 

специфични дерматоскопски характеристики за меланома , докато 1 случай, 

дерматохистиоцитом, имаше 1 допълнителна специфична дерматоскопска 

характеристика за меланома  

 

 

В нашето изследване открихме статистически значима корелация между широчината 

на дълбоката стромална фиброплазия и присъствие на SWS. Меланомите с SWS имат 

по-широка дълбока фиброплазия в сравнение с меланомите без 

 SWS.  

 

Освен това, наличието на SWS е по-често при инвазивни меланоми (80%) спрямо 

 in situ меланома (20%) и има статистически значима корелация между широчината на 

дълбочината фиброплазия и дълбочина на Breslow. 

 

Наличието на SWS при дермоскопия се съобщава като значително насочване към 

злокачественост в меланоцитни неоплазми. За расликака от проучването на Verzi et al 

(133)през 2017 година които са изледвали с 1507 меланоцитни лезии които от тях са 

били 144  меланоми. Са открили SWS 31 при 144 меланоми (22%) и 22 при 1363 (1.6%)   

В нашето проучване 33.3% от меланомите показват наличие на дифузно или фокално 

SWS, докато само 9,8% от доброкачествените меланоцитни неоплазми показват SWS.  

Дифузно разпределение на SWS се наблюдава при 4 (80 %)  и четирите меланоми са с 

дълбоцина над 0.75мм  

Следователно дифузният модел на SWS е най-предсказващ диагноз на меланома.  

Въпреки това, наличието на SWS в фокално периферно или фокално централно 

разпределение все още имаше a сравнително висока специфичност за меланома (20%). 

Това подчертава важността на познаването и използването na поляризирана светлина 

като рутинна част от дермоскопската оценка, тъй като SWS не се визуализира добре 

без поляризирана дермоскопия.  

 

Наличието на SWS е много рядко срещано при меланоцитни невус 4 от 34 ексцизирани 

невуси и интересното че и четирите невуси са локализирани по гениталите.  

Меланоцитните лезии в гениталните области имат специфични дерматоскопски 

характеристики за меланома, включително синьо-бeлезникъв воал, атипична  мрежа и 

атипични съдове  

Дълбоките кожни склеротични промени не са рядко срещани в генитални атипични 

невуси и следователно нашите открития не са изненадващи. 
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6. Изводи  

 

6.1Епидемиологични изводи  

 

1. В основа нашиите изследвания се потвъртдава че най-често пациентите с 

рискови пигментни лезии са с фототип II (38,54%)  и фототип III (47,32%) 

 

2. Жените и мъжете са засегнати от рискови лезии в почти еднакво съотношение 

(53% жени и 47% мъже) 

 

3. Най-честата възраст при която се срещат рискови пигментни лезии е 26-50 

години   

 

4. Най-честата локализация на рискови пигментни лезии е в областта на трункуса 

(33.22%).   

 

6.2 Клинични изводи  

 

5. Дерматоскопията увеличава възможностите на дерматолозите за 

предоперативно диагностициране на лезии и за ограничаване на ненужните 

хирургични намеси. От общо 307 лезии, на които се направи дерматоскопски 

анализ, само 127 бяха екцизирани, т.е. само 41% от установените лезии след 

анализа са подложени на интервенция, налагаща тяхното отстраняване. 

Правилно направеният и разчетен дерматоскопски анализ може да намали 

случаите на ексцизиране на лезии, които са със съмнение за наложителност на 

тяхното отстраняване- намаляване на броя нужни екцизии – NNE (number 

needed to excise).  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6. Значимо по-висок дял на диагностициране чрез дерматоскопия се наблюдава 

при диспластични невуси ( 28 от 30 -93%) , базоцелуларен карцином (12 от 13- 

92%) и меланоцитни невуси (37 от 41 -90%). 

 

7. Ексцизираните лезии след дерматоскопския анализ (127 лезии) са най-често 

меланоцитни невуси (брой 41-32%) , диспластични невуси(брой 30-24%) и 

меланоми (брой 15-12%).   

 

8. От 127 ексцизирани лезии след дерматоскопия, при 28 (22%) хистологично са 

доказани злокачествени лезии (меланома, диспластични невуси, базоцелуларни 

карциноми) и 30 (24%) диспластични невуси  

 

9. Най-честите дерматоскопски характеристики при дълбоките меланоми е 

атипична пигментна мрежа, атипични кръвоносни съдове и синьобелезникав 

воал (11 от 15 меланоми -73%)  

 

10. Установихме дерматоскопска и хистологична корелация между меланома и 

псевдомеланома (пигментацията, след хирургично премахване на меланоцитни 

невуси, като реакцията на съединителна тъкан или на рецидив на премахната 

лезия., брой  6 от 127 ексцизирани лезии  -5%)  

 

11. Дерматоскопскопията има важна роля за предоперативната оценка на границите 

на ексцизия на меланоцитни и немеланоцитни кожни тумори.  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7. ПРИНОСИ 

 

 
7.1 Оригинални приноси  

 

1. За първи път в научната литература е описана дерматоскопската находка при 

пациент с амеланотичен меланом преди и след терапия с Keytruda.   

 

2. За първи път в научната литература в България е описана дерматоскопската 

находка при пациент с множествени първични меланоми.   

 

3. За първи път в научната литература е описана клиничната и дерматоскопската 

находка при пациент с конгенитален невус локализиран по дланите и пръстите   

 

4. За първи път в научната литература в България направена корелация между 

клиничната и дерматоскопската находка при пациенти с псевдомеланоми.   

 

 

7.2 Потвърдителни приноси 

  

1. Потвърдена е ролята на дерматоскопията като предоперативен метод за 
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диагностициране на меланоцитни лезии   

 

2. Потвърдена е ролята на дерматоскопия за ограничаване на ненужната 

хирургическа намеса и ролята на дерматоскопията за намаляване на броя нужни 

екцизии – NNE (number needed to excise)   

 

3. Потвърдена е ролята на дерматоскопията за приблизително предоперативно 

оценяване на дебелината на меланома, което е определящо при дефиниране на 

оперативните граници. 

 

4. Потвърдена е връзката на дерматоскопията с хистологичната картина на 

меланома.   

 

5. Потвърдена е корелация между широчината на дълбоката стромална 

фиброплазия, като знак за малигненост и наличието на SWS  при 

дерматоскопия.   

 

6. Потвърдено е че ролята на рутинното използване на дерматоскопията за 

ранното диагностициране на меланома малигнум и немеланомни кожни тумори.  
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