
1 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 

 

 

д-р Десислава Георгиева Ночева 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ДИГИТАЛНАТА ДЕРМАТОСКОПИЯ  

В ДИАГНОСТИКАТА НА ПИГМЕНТНИ  

И НЕПИГМЕНТНИ КОЖНИ ЛЕЗИИ 
 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

на дисертационен труд за присъждане  

на образователната и научна степен  

“Доктор” 
 

 

Докторска програма “Дерматология и венерология” 

Професионално направление 7.1. Медицина 

Област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
 

 

Научен ръководител:   

проф. д-р Христо Добрев, д.м. 
 

 

 

 

Пловдив,  

2017 г. 
 



2 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ММ Малигнен меланом (Melanoma malignum) 

ДН Диспластичен невус (Naevus dysplasticus)  

ХН Хало невус (Halo naevues, Naevus Sutton) 

БЦК Базоцелуларен карцином (Carcinoma basocellulare)  

СЦК Спиноцелуларен карцином (Carcinoma spinocellulare) 

СЛ Соларно лентиго (Lentigo solaris) 

АК Актинична кератоза (Keratosis actinica) 

СК Себорейна кератоза (Verruca seborrhoica) 

ДФ Дерматофибром (Dermatofibroma) 

СХ Себорейна хиперплазия (Sebaceous hyperplasia) 

АнК Ангиокератом (Angiokeratoma) 

МК Молускум контагиозум (Molluscum contagiosum) 

КЛ Кожна лайшманиоза (Leishmaniasis cutanea) 

ППП Перлени папули на пениса (Pearly penile papules) 
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“Който добре наблюдава, добре диагностицира.“  

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Дерматоскопията е неинвазивен метод за in vivo наблюдение на 

морфологичните структури на епидермиса и папиларната дерма, невидими 

за невъоръженото око. Тя се извършва със самостоятелни ръчни апарати, 

които имат максимално увеличение до 20х. Подобрен вариант на метода е 

т.н. видеодерматоскопията, при която се използват аналогови или 

дигитални видеокамери, оборудвани с лещи, позволяващи увеличение от 

20х до 1000х. Получаваните с тях изображения могат да се наблюдават на 

монитор или персонален компютър, както и да бъдат съхранявани, 

анализирани и сравнявани с помощта на специализиран софтуер. 

Използването на имерсия и поляризирана светлина допълнително 

подобрява визуализирането на кожните изменения.  

Методът е познат от XVII век, като първоначално се е използвал за 

оглед на капилярите на нокътната гънка. Интересът към него нараства 

забележимо след 1950 год, когато той започва да се използва за 

наблюдение и разграничаване на доброкачествени от злокачествени 

пигментни лезии. През последните години приложението на дермато-

скопията непрекъснато се разширява, като освен пигментни, все повече 

започват да се наблюдават различни непигментни, доброкачествени и 

злокачествени кожни тумори, инфекциозни дерматози и паразитози 

(ентодерматоскопия), възпалителни дерматози (инфламоскопия), болести 

на косата и скалпа (трихоскопия), на ноктите (онихоскопия), 

микроциркулационни смущения при автоимунни заболявания на 

съединителната тъкан (капиляроскопия). Дерматоскопията намира също 

приложение за предоперативна оценка при локална терапия на кожни 

карциноми, за проследяване на еволюцията на лезиите и определяне на 

терапевтичния ефект. Видеодерматоскопията позволява извършване на 

дистанционни консултации (теледерматология). 

Установяването на ясни дерматоскопски критерии при отделните 

заболявания и тяхното добро познаване улесняват поставянето на 

диагнозата и намаляват необходимостта от извършване на хисто-

патологично изследване. 

 Нашият интерес към темата на дисертацията беше провокиран на 

първо място от новите приложения и възможности на съвременната 

дигитална видеодерматоскопия за ранно диагностициране и проследяване 

не само на пигментни, но и на непигментни кожни тумори, инфекциозни, 

паразитни, възпалителни и други заболявания на кожата. Допълнителен 

интерес за нас представляваше възможността за увеличаване на 

ефективността на националната кампания за ранно откриване и 

профилактика на рака на кожата (Евромеланома), чрез използване на 

дигиталната дерматоскопия. На трето място интересът ни беше свързан с 

участие в пан-европейското проучване “Евродерматоскопия” имащо за цел 
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да установи и сравни актуалното ниво на познаване и използване на 

дерматоскопията от дерматолозите в различните Европейски страни, вкл. и 

в България. 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цел  

Да се проучи практическата стойност на дигиталната дерматоскопия 

в диагностиката на пигментни и непигментни кожни лезии. 

 

2.2. Задачи 

1. Да се определи степента на познаване и използване на метода от 

българските дерматолози. 

2. Да се установи вида и честотата на кожните лезии, наблюдавани 

по време на кампанията за профилактика на кожните тумори 

“Евромеланома” и ролята на дигиталната дерматоскопията в повишаване 

на нейната ефективност. 

3. Да се опишат дерматоскопките находки при някои инфекциозни, 

паразитни, възпалителни и редки кожни заболявания. 

4. Да се въведе и приложи в практиката използването на дигиталната 

дерматоскопия при диагностициране и проследяване на различни кожни 

заболявания. 

 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

3.1. Клиничен материал 

3.1.1. Общ брой участници в проучванията 

В проучванията са включени общо 422 лица (171 мъже и 221 жени) 

на възраст от 12 до 87 години. От тях 130 лица са дерматолози, участвали в 

анкетното проучване Евродерматоскопия, 140 са здрави лица, прегледани 

по време на ежегоднити кампании за профилактика на рака на кожата 

Евромеланома за периода 2011-2015 год. и  152 са пациенти с различни 

кожни заболявания. (Таблица 1) 

 

Таблица 1. Разпределение на проучените лица по пол, възраст и 

проучване. 

 

№ Проучване Брой лица  / пациенти 

Мъже Жени Общо 

1 Евродерматоскопия 29 101 130 

2 Евромеланома 50 90 140 

3 Пациенти с кожни заболявания 92 60 152 

 ВСИЧКО 171 251 422 
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3.1.2. Проучване “Евродерматоскопия” 

Паневропейското проучване “EuroDermoscopy” е проведено в 

периода 1 юли–1 декември 2014 год. В него са участвали дерматолози от 

32 Европейски страни, като са анализирани отговорите на 7480 попълнени 

онлайн анкети, в т.ч. анкетите на 130 дерматолози от България, от които 29 

(22.3%) мъже и 101 (77.7%) жени. 

 

3.1.3. Проучване “Евромеланома”  

В проучването са включени общо 140 здрави лица, 50 мъже и 90 

жени, прегледани по тяхно желание по време на ежегодните кампании за 

профилактика на кожата “Евромеланома” за периода 2011–2015 год. При 

клиничен преглед са установени 389 таргетни лезии, от които 375 лезии са 

изследвани допълнително с дигитална дерматоскопия.  

 

3.1.4. Пациенти с кожни заболявания 

В проучването са включени общо 152 амбулаторни и стационарни 

пациенти, 92 мъже и 60 жени, прегледани и лекувани в Клиника по кожни 

и венерически болести при УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив.(Таблица 2) 

 

Таблица 2. Разпределение на проучените лица по заболяване, пол и 

възраст. 

 

№ Заболяване  Брой лица  / пациенти 

Мъже Жени Общо 

1. Verruca 22 7 29 

  1.1. Verruca vulgaris 10 5 15 

 1.2. Verruca plantaris 4 2 6 

 1.3. Verruca genitalis 6 0 6 

 1.4.   Verruca periungualis 2 0 2 

2. Molluscum contagiosum 10 4 14 

3 Scabies 4 1 5 

4.  Leishmaniasis cutis 1 0 1 

5. Psoriasis 26 22 48 

 5.1. Psoriasis vulgaris 16 13 29 

 5.2. Psoriasis capitis 5 5 10 

 5.3. Psoriasis palmoplantaris 1 2 3 

 5.4. Psoriasis penis 4 0 4 

 5.5. Psoriasis pustulosa 0 2 2 

6. Lichen ruber planus 8 16 24 

 6.1. Lichen ruber planus 3 8 11 

 6.2. Lichen oris 2 4 6 

 6.3. Lichen penis 3 0 3 

 6.4. Lichen pigmentosus 0 4 4 

7. Nevus Sutton (Hallo nevus) 4 1 5 
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8. Carcinoma basocellulare 8 4 12 

 8.1. Carcinoma basocellulare 7 4 11 

 8.2. Ca basocellulare et psoriasis 1 0 1 

9. Ca spinocellulare et basocellulare et 

M. Parkinson 

1 0 1 

10. Pearly penile papules 6 0 6 

11. Fordyce spots 0 1 1 

12. Beer spots 1 1 2 

13. Porokeratosis superficialis actinica 0 2 2 

14. Campbell De Morgan spots et Lichen 

spinulosus 

0 1 1 

15. Fingerprint dermatitis 1 0 1 

 ВСИЧКО 92 60 152 

 

3.2. Методи 

 

3.2.1. Анкетен метод на проучване “Евродерматоскопия” 

“Евродерматоскопия” е пан-европейско проучване за използването 

на дерматоскопията в Европейските държави. То е организирано от 

международната организация по дерматоскопия (International Dermoscopy 

Society, IDS), с подкрепата на проекта “Евромеланома”. Проучването е 

проведено през втората половина на 2014 год. с помощта на online анкетен 

метод. Използван е стандартизиран въпросник, състоящ се от 23 въпроси, 

които са преведени на съответния език от предварително оторизирани 

национални координатори. Въпросникът е поставен на интернет 

страницата на IDS, като връзката към него е разпространена от 

националните координатори до дерматолозите във всяка страна с помощта 

на електронни съобщения. В България, проучването е извършено с 

подкрепата на Българското дерматологично дружество. Национален 

координатор на проучването е проф. д-р Христо Добрев. След неговото 

приключване данните за България са предоставени на националния 

координатор от организаторите на проучването. 

    

3.2.2. Анкетен метод на проучване “Евромеланома” 

“Евромеланома” е паневропейска кампания за профилактика на рака 

на кожата, въведена за първи път в Белгия през 1999 год. От 2000 год. тя се 

организира ежегодно в нарастващ брой страни в Европа под егидата на 

Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV). У нас 

кампанията е инициирана за първи път през 2006 год. от Българското 

Дерматологично Дружество (БДД). Проведеното проучване анализира 

резултатите от кампанията “Евромеланома”, проведена в Клиника по 

кожни и венерически болести при УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив през 

периода 2011-2015 год. В деня на кампанията безплатно са прегледани 

всички пациенти, пожелали да участват в нея. За определяне на техните 
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демографски и епидемиологични данни, и за установяване на клиничните 

и дерматоскопски характеристики на таргетните лезии са използвани 

стандартизиран въпросник, клиничен преглед, фотоснимки и видео-

дерматоскопско изследване. 

  

3.2.3. Клинични методи при пациенти с кожни заболявания 

Използвани са клиничните методи анамнеза и дерматологичен 

статус. При наличие на показания е извършвано хистопатологично 

изследване. 

 

3.2.4. Дигитална дерматоскопия 

В проучването са използвани 4 вида дигитални видеодерматоскопи 

DinoLite на фирма AnMo (Taiwan). (Таблица 3)  

 

Таблица 3. Използвани видеодерматоскопи 

 

№ Модел, характеристики Видеодерматоскоп 

1 AM3013T Dino-Lite Premier 

Сензор 1.3MP 

Увеличение 20-200х 

Софтуер DinoCapture 2.0 

 

 

 
 

2 AD413ZT Dino-Lite Pro2 

Сензор 1.3MP 

Увеличение 20-200х 

Поляризационен филтър 

Накрайници за безконтактна и контактна 

дерматоскопия 

Софтуер DinoCapture 2.0 

 

3 AD7013MZT Dino-Lite Premier 

Сензор 5.0MP 

Увеличение 20-220х 

Поляризационен филтър 

Накрайници за безконтактна и контактна 

дерматоскопия 

Софтуер DinoCapture2.0 
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4 AM4113-N5UT Dino-Lite Nailscope 

Сензор 1.3MP 

Увеличение 500х 

Софтуер DinoCapture 2.0 

 
 

 

Вторият и третият модел на използваните дерматоскопи са снабдени 

със сменяеми накрайници, позволяващи извършването на различни 

техники на дерматоскопия – контактна и безконтакна дерматоскопия, с 

нормална и с поляризирана светлина. (Таблица 4)  

Използван е софтуер DinoCapture 2.0. 

 

Таблица 4. Използвани сменяеми накрайници на видеодерматоскопи: 

 

Отворен Затворен Поляризиращ 

   
Безконтактна 

дерматоскопия 

Контактна 

дерматоскопия 

Дерматоскопия с 

поляризирана светлина 

 

 

3.2.5. Фотографски снимки 

За получаване на клинични снимки на таргетните кожни лезии са 

използвани цифрови фотоапарати: Pentax Optio LS1000 (14 MPx), 

фотоапарат HP DSC s520 (16 MPx) и фотоапарат Canon Ixus (14 Mpx).  

 

3.2.6. Статистически методи 

 За статистическа обработка на получените резултати са използвани: 

 Алтернативен анализ. Използван е при обработка на качествено 

измеримите признаци. 

 Вариационен анализ. Използван е за обработка на количествено 

измеримите признаци. Съществуващите различия са приемани за 

статистически значими при стойности на P<0.05. 

 Графичен анализ. Използване е за онагледяване на данните. 

Данните са обработени с помощта на Excel и InStat. 
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3.2.7. Етика 

Изследванията са извършени съобразно изискванията на добрата 

клинична практика (Good Clinical Practice) и при спазване на Декларацията 

от хелзинки за правата на изследваните лица. От всички доброволци и 

пациенти е получавано информирано съгласие преди извършване на 

изследването.  

Проучването е одобрено от МЕК (местната етична комисия). 

 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Проучване “Евродерматоскопия” 

Анализирани са анкетите на 130 български дерматолози. От тях 29 

(22.3%) са мъже и 121 (77.7%) жени. Според отговора на въпрос № 9 – 

“Използвате ли дерматоскопия?” участниците са разделени в две групи – 

първата група включва 121 дерматолози – 22 (21.8%) мъже и 79 (78.2%) 

жени, които използват дерматоскопия, а втората група включва 29 

дерматолози – 7 (24.1%) мъже и 22 (75.9%) жени, които не използват 

дерматоскопия в своята практика.  Резултатите за двете групи са показани 

на Таблица 5. 

 

Таблица 5. Разпределение на участниците в анкетата по пол, възраст, 

местоживеене и характеристики на практиката. 

 

№ 

въпрос 

Въпрос Да Не P (t-test) 

9 Използвате ли 

дерматоскопия? 

101 

(77.7%) 

29 (22.3%)  

1 Какъв е вашия пол?     

 Жени 79 (78.2%) 22 (75.9%) 0.8029 

  Мъже 22 (21.8%)   7 (24.1%) 

2 Каква е вашата възраст 

(год)? 

   

 Средна (ст.откл.) 46.2 (10.1) 45.9 (11.5) 0.8915 

3 Каква е Вашата 

медицинска практика? 

  0.7921  

 Индивидуална частна 

практика 

40 (39.6%) 13 (46.4%)  

 Частна 

амбулатория/болница 

36 (35.6%)   7 (25.0%)  

 Държавна 

амбулатория/болница 

27 (26.7%)   9 (32.1%)  

 Университетска болница 27 (26.7%)   6 (21.4%)  
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 Участие в обучение на 

специализанти по 

дерматология 

15 (14.9%)   3 (10.7)  

22  Място на практиката    0.7096 

 София 29 (33.0) 9 (37.5)  

 Пловдив 22 (25.0) 5 (20.8)  

 Варна 4 (4.5) 3 (12.5)  

 Плевен 2 (2.3) 0  

 Стара Загора 8 (9.1) 2 (8.3)  

 Друг областен град 13 (14.8) 4 (16.7)  

 Друг град 10 (11.4) 1 (4.2)  

4 Брой години стаж като 

специалист по 

дерматология  

   

 Средна (ст.откл.) 16.6 (10.0) 14.3 (10.4)  0.2812 

5 Среден брой пациенти 

преглеждани месечно 

   

 Средна (ст.откл.) 207.4 

(240.6) 

133.1 

(112.7)  

0.1099 

6 Среден брой пациенти с 

кожен карцином 

преглеждани месечно 

   

 Средна (ст.откл.) 19.9 (66.3) 6.0 (9.9)  0.2638 

7 Обучавани ли сте по 

дермато-скопия по време 

на специали-зирането Ви 

по дерматология 

   

 Да 57 (56.4)   9 (32.1) 0.0204  

 Не 44 (43.6) 20 (68.9) 

8 Какъв вид обучение по 

дерматоскопия сте 

провеждали? 

  < 0.0001  

 Курс по дерматоскопия 87 (86.1) 12 (41.4)  

 Онлайн курс по 

дерматоскопия 

13 (12.9) 0  

 Посещение на 

конференции/ конгреси 

79 (78.2) 18 (62.1)  

 Самообучение с 

книги/атласи 

78 (77.2) 14 (48.3)  

 Обучение от преподавател/ 

научен ръководител 

15 (14.9) 2 (6.9)  

 Без обучение 0 (0.0) 8 (27.6)  

10 Ако не използвате    
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дерматоскопия, моля 

посочете причините за това 

 Не считам, че е полезна за 

моята практика 

 1 (3.6)  

 Оборудването е твърде 

скъпо 

 4 (14.3)  

 Нямам дерматоскоп в 

кабинета 

 21 (75.0)  

 Не съм обучен да я 

извършвам 

 10 (35.7)  

 Не съм сигурен в уменията 

си по дерматоскопия 

 7 (25.0)  

 Отнема много време  1 (3.6)  

 Не е добре реимбурсирана  4 (14.3)  

 Друго  1 (3.6)  

23  Желаете ли да разполагате 

с дерматоскоп? 

  0.0500   

 Не 1 (1.1) 0  

 Да, но нямам средства 6 (6.8) 6 (25.0)  

 Да, планувам да си купя 18 (20.5) 8 (33.3)  

 Разполагам с ръчен 

дерматоскоп 

48 (54.5) 9 (37.5)  

 Разполагам с ръчен 

дерматоскоп с камера 

8 (9.1) 2 (8.3)  

 Разполагам с дигитален 

видеодерматоскоп 

12 (13.6) 0  

 Разполагам със 

специализаран софтуер за 

оценка на п.л. 

4 (4.5) 0  

 Без отговор 1 (1.1) 1 (4.2)  

 

Средната възраст на дерматолозите в двете групи е сравнима – 

46.2±10.1 год. и 45.9±11.5 год. (P=0.8915). В процентното разпределение 

по вида на практиката в двете групи също липсва статистически 

достоверна разлика. И в двете групи делът на работещите на индивидуална 

частна практика е най-висок - 29 (28.7%) дерматолозите от първата група и 

8 (27.6%) от втората група са посочили, че работят на 2 или повече места. 

Най-голям брой са дерматолозите от гр. София (първа група – 33% и втора 

група – 37.5%), следвани от тези от гр. Пловдив (първа група – 25.5% и 

втора група - 21%). 

Не са установени достоверни различия в стажа по специалността, който в 

двете групи е съответно 16.6±10.0 и 14.3±10.4 год.   
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Различия се наблюдават в средния брой пациенти преглеждани 

месечно и в частност на тези с кожен карцином. Дерматолозите, 

използващи дерматоскопия, преглеждат средно по 207.4±240.6 пациенти, 

от които 19.9±66.3 с кожен карцином, докато тези, неизползащи 

дерматоскопия съответно 133.1±112.7 и 6.0 ± 9.9 пациенти. Въпреки 

очевидни, тези различия са статистически недостоверни поради големите 

стандартни отклонения на стойностите. 

Между двете групи дерматолозия се установят статистически 

достоверни различия в тяхното обучение в дерматоскопия. 57 (56.4%) от 

тези, които я използват в своята практика, посочват, че са били обучавани 

по време на своето специализиране, докато за такова обучение съобщават 

само 9 (32.1%) от дерматолозите, които не използват дерматоскопия. 

Основният вид обучение в първата група дерматолози е участието в 

курсове по дерматоскопия (86%), посещението на конгреси и конференции 

(78%) и самообучението с книги и атласи (77%). Във втората група 

обучението е най-често с посещение на конгреси и конференции (62%), 

самообучението с книги и атласи (48%) и посощението на курсове по 

дерматоскопия (41%). Сравнително малък е делът на дерматолозите, които 

са обучавани от преподавател или научен ръководител – 15% в първата и 

7% във втората група. 

На дерматолозите, които не използват дерматоскопия в своята 

практика е зададен въпрос защо не я прилагат. Най-честата причина за това 

е липсата на дерматоскоп в кабинета (75%), следвана от липсата на 

адекватно обучение (36%) и на увереност в собствените умения (25%). 

На въпроса “Желаете ли да разполагате с дерматоскоп?” 

положителен отговор са дали 58% от дерматолозите, които не извършват 

понастоящем дерматоскопия.  

  За дерматолозите, които са отговорили, че извършват дерматоскопия 

анкетата продължава с допълнителни въпроси относно нейното 

приложение, отговорите на които са представени на следващата Таблица 

6. 

 

Таблица 6. Характеристика на приложението на дерматоскопията сред 

извършващите я.  

 

№ 

въпрос 
Въпрос Отговор 

(брой / %) 

11 От колко години използвате дерматоскопията? n = 101 

 < 2 години 20 (21.1) 

 2-5 години   25 (26.3) 

 > 5 години     50 (52.6) 

12 Какъв вид дерматоскоп използвате?  

 дерматоскоп с неполяризирана светлина и контакт с 

кожата (имерсия с олио, алкохол) 

61 (66.3) 
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 дерматоскоп с поляризирана светлина 24 (26.1) 

 дерматоскоп с дигитална фотокамера 14 (15.2) 

 дигитален видеодерматоскоп (напр. Fotofinder, 

Molemax, DinoLite и т.н.) 

14 (15.2) 

13 Колко често използвате дерматоскопията в своята 

практика? 

 

 по-малко от веднъж/месечно 5 (5.3) 

 1-4 пъти/месечно 15 (15.8) 

 повече от 1 път/седмично 21 (22.1) 

 поне веднъж/дневно 54 (56.8) 

21  Колко време Ви отнема дерматоскопскията на една 

лезия? 

 

 По-малко от 1 минута (<1 min) 21 (27.3%) 

 1-5 минути (1-5 min) 43 (55.8%) 

 Повече от 5 минути (> 5 min) 11 (14.3%) 

14 Според Вас, колко полезна е дерматоскопията 

относно: 

 

 Диагностициране на меланом  

 Полезна 91 (95.8) 

 Малко полезна 3 (3.2) 

 Неполезна 0 

 Проследяване на пигментни лезии  

 Полезна 91 (95.8) 

 Малко полезна 3 (3.2) 

 Неполезна 0 

 Диагностициране на пигментни кожни тумори  

 Полезна 90 (94.7) 

 Малко полезна 4 (4.2) 

 Неполезна 0 

 Диагностициране на непигментни кожни тумори  

 Полезна 68 (71.6) 

 Малко полезна 21 (22.1) 

 Неполезна 3 (3.02) 

 Диагностициране на възпалителни кожни лезии  

 Полезна 27 (28.4) 

 Малко полезна 45 (47.4) 

 Неполезна 14 (14.7) 

 Проследяване на немеланоцитни кожни лезии  

 Полезна 53 (55.8) 

 Малко полезна 31 (32.6) 

 Неполезна 6 (6.3) 
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15 Когато преглеждате пациенти с изброените кожни 

заболявания, в какъв процент от случаите 

използвате дерматоскопия 

 

 Пигментни кожни тумори  

 < 10% от случаите 3 (3.2) 

 11-30 % от случаите 3 (3.2) 

 31-50% от случаите 2 (2.1) 

 51-70% от случаите 7 (7.4) 

 > 70% от случаите 77 (81.9) 

 Непигментни кожни тумори  

 < 10% от случаите 6 (6.4) 

 11-30 % от случаите 10 (10.6) 

 31-50% от случаите 12 (12.8) 

 51-70% от случаите 22 (23.4) 

 > 70% от случаите 41 (43.6) 

 Възпалителни кожни лезии  

 < 10% от случаите 35 (37.2) 

 11-30 % от случаите 23 (24.5) 

 31-50% от случаите 13 (13.8) 

 51-70% от случаите 9 (9.6) 

 > 70% от случаите 6 (6.4) 

16 Кай алгоритъм за дерматоскопска диагностика на 

пигментните лезии обикновено използвате? 

 

 ABCD правило 46 (51.1) 

 Алгоритъм CASH 0 

 Алгоритъм на Menzies 1 (1.1) 

 Seven-point check list           16 (17.8) 

 Pattern analysis                     12 (13.3) 

 Не използвам конкретен алгоритъм 15 (16.7) 

17 Колко уверен се чувствате в своите дерматоскопски 

умения при оценката на следните видове лезии? 

 

 Пигментни кожни тумори  

 Напълно уверен 26 (28.0) 

 Отчасти уверен 62 (66.7) 

 Неуверен 4 (4.3) 

 Непигментни кожни тумори  

 Напълно уверен 25 (26.9) 

 Отчасти уверен 64 (68.8) 

 Неуверен 1 (1.1) 

 Възпалителни кожни лезии  

 Напълно уверен 20 (21.5) 

 Отчасти уверен 48 (51.6) 

 Неуверен 16 (17.2) 
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18 Според Вас, главните предимства на 

дерматоскопията включват? 

 

 Диагностициране на меланом в ранен стадий  

 Напълно съгласен 75 (80.6) 

 По-скоро съгласен 14 (15.1) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 2 (2.2) 

 По-скоро несъгласен 1 (1.1) 

 Напълно несъгласен 1 (1.1) 

 Позволява проследяването на лезиите  

 Напълно съгласен 78 (83.9) 

 По-скоро съгласен 12 (12.9) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 0 

 По-скоро несъгласен 0 

 Напълно несъгласен 1 (1.1) 

 Редуцира броя на ненужните биопсии/ексцизии  

 Напълно съгласен 54 (58.1) 

 По-скоро съгласен 27 (29.0) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 7 (7.5) 

 По-скоро несъгласен 2 (2.2) 

 Напълно несъгласен 2 (2.2) 

 Повишава увереността в  клиничната диагноза  

 Напълно съгласен 75 (80.6) 

 По-скоро съгласен 12 (12.9) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 3 (3.2) 

 По-скоро несъгласен 1 (1.1) 

 Напълно несъгласен 1 (1.1) 

 Подобрява документирането на лезиите  

 Напълно съгласен 72 (77.4) 

 По-скоро съгласен 13 (14.0) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 6 (6.5) 

 По-скоро несъгласен 0 

 Напълно несъгласен 1 (1.1) 

 Намалява тревожността на пациентите  

 Напълно съгласен 58 (62.4) 

 По-скоро съгласен 25 (26.9) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 8 (8.6) 

 По-скоро несъгласен 1 (1.1) 

 Напълно несъгласен 1 (1.1) 

 Подобрява медицинската документация при 

юридическа отговорност 

 

 Напълно съгласен 54 (58.1) 

 По-скоро съгласен 20 (21.5) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 14 (15.1) 
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 По-скоро несъгласен 1 (1.1) 

 Напълно несъгласен 2 (2.2) 

 Увеличава реимбурсирането  

 Напълно съгласен 18(19.4) 

 По-скоро съгласен 11 (11.8) 

 Нито съгласен, нито несъгласен 24 (25.8) 

 По-скоро несъгласен 12 (12.9) 

 Напълно несъгласен 24 (23.8) 

19 Смятате ли, че използването на дерматоскопия е 

увеличило броя на меланомите, които сте 

диагности-цирали, в сравнение с прегледа с 

невъоръжено око? 

 

 Да 80 (87.0) 

 Не 12 (13.0) 

20 Във Вашата практика, как използването на 

дерматоскопия се отрази върху броя на ексцизиите 

на доброкачествени лезии, които сте извършили? 

 

 Намали броя на ексцизиите на доброкачествени 

лезии 

44 (47.8) 

 Увеличи броя на ексцизиите на доброкачествени 

лезии 

6 (6.5) 

 Не промени броя на ексцизиите на доброкачествени 

лезии 

42 (45.67) 

 

52 (52.6%) от дерматолозите използват дерматоскопията повече от 5 

години. 61 (66.3%) използват обикновен дерматоскоп с неполяризирана 

светлина и контакт с кожата с имерсия. 54 (56.8%) съобщават, че я 

използват поне веднъж дневно, като времето за оглед на една лезия отнема 

1-5 мин. при 43 (55.8%) от тях.  

Дерматолозите, използващи дерматоскопия, са единодушни, че тя е 

полезна при диагностициране на меланом (95.8%) , проследяване на 

пигментни лезии (95.8%) и диагностициране на пигментни кожни тумори 

(94.7%), докато считат, че тя е по-малко полезна при диагностициране на 

непигментни кожни тумори (71.6%), проследяване на немеланоцитни 

кожни лезии (55.8%) и особено на възпалителни кожни лезии (28.4%). 

Когато преглеждат пациенти, дерматолозите използват дерматоскопия най-

често при пигментни кожни тумори (82%),  по-рядко при непигментни 

кожни тумори (43%) и най-рядко при възпалителни кожни лезии (6%). 

Резултатите показват, че при оценка на пигментни лезии българските 

дерматолози използват предимно правилото ABCD (51%), докато 

останалите алгоритми им са по-слабо познати. При дерматоскопска оценка 

на пигментни и непигментни кожни тумори само 4.3% и 1.1% от 

дерматолозите се чувстват неуверени, докато при оценка на възпалителни 

кожни лезии неуверени са 17% от тях. 



19 

 

Болшинството от дерматолозите използващи дерматоскопия считат, 

че тя е много полезна при ранното диагностициране на меланом (80%) и 

проследяването на лезиите (84%). Също така дерматолозите считат, че 

дерматоскопията редуцира боя на ненужните биопсии/ексцизии (58%), 

повишава увереността в клиничната диагноза (80%), подобрява 

документирането на лезиите (77%), намалява тревожността на пациентите 

(62%), подобрява медицинската документация при яридическа отговорност 

(58%). Най-нисък е делът на дерматолозите, които смятат, че 

дерматоскопията увеличава реуимбурсирането от НЗОК.   

87% от дерматолозите, които използват дерматоскопия в своята 

практика считат, че тя е увеличила броя на меланомите, които те са 

диагностицирали с нея, в сравнение с прегледа с невъоръжено око. 48% от 

тях считат, че използването й е намалило броя на ексцизията на 

доброкачествени лезии. 

 

Сравнителен анализ на резултатите от анкетно проучване на 

българските и европейските дерматолози 

Тъй като нашето проучване е част от паневропейското проучване 

“Eurodermoscopy”, на следващата Таблица 7 са показани сравнителни 

резултати от данните за България и за Европа.  

 

Таблица 7. Сравнение между българските и европейските дерматолози  

 

№ 

въпрос 

Въпрос България 

(n=130) 

Европа 

(n=7424) 

  Да Не Да Не 

9 Използвате ли 

дерматоскопия? 

101 

(77.7%) 

29 

(22.3%) 

6602 

(88.9%) 

822 

(11.1%) 

1 Какъв е вашия пол?      

 Жени 79 

(78.2%) 

22 

(75.9%) 

4442 

(67.7%) 

643*** 

(78.8%) 

 Мъже 22 

(21.8%) 

  7 

(24.1%) 

2160 

32.3% 

179 

21.2% 

2 Каква е вашата възраст 

(г.)? 

    

 Средна (ст.откл.) 46.2 

(10.1) 

45.9 

(11.5) 

46.9 

(11.0%) 

43.7*** 

(11.9) 

3 Каква е Вашата 

медицинска практика? 

    

 Индивидуална частна 

практика 

40 

(39.6%) 

13 

(46.4%) 

2517 

(38.1%) 

141*** 

(17.1%) 

 Частна 

амбулатория/болница 

36 

(35.6%) 

  7 

(25.0%) 

134 

(20.3%) 

205 

(24.9%) 

 Държавна 27   9 2026 440*** 
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амбулатория/болница (26.7%) (32.1%) (30.7%) (53.5%) 

 Университетска болница 27 

(26.7%) 

  6 

(21.4%) 

1387 

(21.0%) 

78*** 

(9.5%) 

 Участие в обучение на 

специализанти 

15 

(14.9%) 

  3  

(10.7) 

844 

(12.8%) 

71* 

(8.6%) 

4 Брой години стаж като 

специалист по 

дерматология  

    

 Средна (ст.откл.) 16.6 

(10.0) 

14.3 

(10.4)  

16.2 

(10.7%) 

14.9 

(10.9%) 

5 Среден брой пациенти 

преглеждани месечно 

    

 Средна (ст.откл.) 207.4 

(240.6) 

133.1 

(112.7)  

433.2 

(405.5) 

275.9*** 

(294.3) 

6 Среден брой пациенти с 

кожен карцином 

преглеждани месечно 

    

 Средна (ст.откл.) 19.9  

(66.3) 

6.0  

(9.9)  

58.6 

(107.1) 

8.8***  

(39.3) 

7 Обучавани ли сте по 

дерматоскопия по време 

на специализирането Ви 

по дерматология 

    

 Да 57  

(56.4) 

  9  

(32.1) 

2709 

(41.6) 

97*** 

(12.0) 

 Не 44  

(43.6) 

20  

(68.9) 

3893 

(58.4) 

725 

(87.8) 

8 Какъв вид обучение по 

дерматоскопия сте 

провеждали?  

    

 Курс по дерматоскопия 87  

(86.1) 

12  

(41.4) 

4162 

(63.0%) 

120*** 

(14.6%) 

 Онлайн курс по 

дерматоскопия 

13 

(12.9) 

0 1202 

(18.2%) 

41*** 

(5.0%) 

 Посещение на 

конференции/конгреси 

79  

(78.2) 

18  

(62.1) 

4721 

(71.5%) 

213 

(25.9%) 

 Самообучение с 

книги/атласи 

78  

(77.2) 

14  

(48.3) 

5289 

(80.1%) 

268*** 

(32.6%) 

 Обучение от 

преподавател/ научен 

ръководител 

15  

(14.9) 

2  

(6.9) 

1537 

(23.3%) 

58*** 

(7.0%) 

 Без обучение 0  

(0.0) 

8  

(27.6) 

220 

(3.3%) 

395*** 

(48.0%) 

10 Ако не използвате     
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дерматоскопия, моля 

посочете причините за 

това 

 Не считам, че е полезна 

за моята практика 

 1 (3.6)  2.2% 

 Оборудването е твърде 

скъпо 

 4 (14.3)  17.0% 

 Нямам дерматоскоп в 

кабинета 

 21 

(75.0) 

 57.7% 

 Не съм обучен за 

извършването й 

 10 

(35.7) 

 42.5% 

 Не се чувствам сигурен в 

уменията си по 

дерматоскопия 

 7 (25.0)  22.4% 

 Отнема много време  1 (3.6)  1.9% 

 Не е добре 

реимбурсирана 

 4 (14.3)  4.1% 

 Друго  1 (3.6)  7.7% 

 

Делът на дерматолозите, използващи дерматоскопия в своята 

практика, е по-висок в Европейските държави в сравнение с България – 

89% срещу 78%. Сред лекарите дерматолози преобладава женския пол. 

Средната възраст в двете популации е сравнима.  

По отношение на вида на дерматологичната практика различия се 

наблюдават по отношение на Европейските дерматолози, които не 

използват дерматоскопия. Преобладаващата част от тях работят в 

държавна амбулатория/болница (53.5%), докато за индивидуална частна 

практика и работа в Университетска болница съобщават съответно 17.1% и 

9.5% от тях.  

И у нас и в Европа, средният стаж по дерматология и средният брой 

прегледани пациенти месечно са по-ниски в групата на неизползващите 

дерматоскопия. Европейските дерматолози преглеждат повече пациенти с 

кожни заболявания, в т.ч. и с кожни тумори, отколкото българските 

дерматолози. 

Интересен е фактът, че и в двете сравнявани групи, българските 

дерматолози съобщават в по-висок процент за осъществено обучение по 

дерматоскопия по време на тяхната специализация, отколкото лекарите в 

Европа. Сред чуждестранните лекари се установява по-висока честота на 

обучение с онлайн курсове и с преподавател/научен ръководител.  

По отношение на трите основни причини за неизползване на 

дерматоскопията не съществуват различия между българските и 

чуждестранните дерматолози. 
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Сравнителен анализ на резултатите между настоящото и  

предходни анкетни проучвания на българските дерматолози. 

В миналото в нашата страна са били извършени две анкетни 

проучвания относно употребата на дерматоскопията от българските 

дерматолози (Троянова П., 1999 и 2009). Сравняването на резултатите от 

трите анкетни проучвания показва, че и в трите преобладават 

дерматолозите от женски пол, на възраст между 35-50 години, работещи на 

едно работно място и стаж по специалността над 10 год. Забелязва се 

прогресиращо нарастване на дерматолозите, които използват 

дерматоскопията в своята практика – 5.9%, 37.6% и 77.7%, както и на тези, 

притежаващи дерматоскоп (личен или служебен) – 4.3%, 26.5% и 60.7%. 

Сред използващите дерматоскопия в ежедневната практика прогресивно 

нараства делът на дерматолозите, които считат, че методът подобрява 

тяхната диагностична стойност при диагностициране на малигнения 

меланом – 5.4%, 30.6% и 87.0%. Сред тези, които нямат, но желаят да имат 

дерматоскоп се наблюдава намаляване на дела на дерматолозите без 

достатъчно средства – 58.%, 20.6% и 9.2%.  При всички проучвания, двете 

основни причини да не се прилага дерматоскопията са липсата на 

дерматоскоп и недостатъчната квалификация.  

 В заключение, наблюдаваната положителна тенденция в 

разпространението и използването на дерматоскопията у нас трябва да 

бъде подкрепена чрез продължаване на специализираното обучение, 

запознаване с новите алгоритми за оценка на пигментните лезии, и най-

вече с диагностичните критерии за оценка на непигментни кожни лезии, в 

т.ч. възпалителни, инфекциозни и други дерматози. Понижаващата се цена 

на съвременните дигитални видеодерматоскопи ще даде възможност 

повече дерматолози да се оборудват с тях.     

 

 

4.2. Проучване Евромеланома 

По време на проведените в Клиника по кожни и венерически болести 

кампании Евромеланома за период от 5 години (2011-2015 год.) са 

прегледани общо 140 пациенти, от които 50 мъже (36%) и 90 жени (64%) 

на възраст между 12 и 87 год (средна възраст 50±16 год.). 

Характеристиката на пациентите е представена на Таблица 5. 

 

Таблица 5. Характеристика на пациентите, прегледани по време на 

кампанията Евромеланома. 

 

Показател – група 

 

Показател Брой 

пациенти 

% 

пациенти 

Пол Мъже 50 35.7 

Жени 90 64.3 

Всичко 140 100 
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Възраст (години) Средна 49  

Станд. отклонение 16.7  

Граници 12 – 87  

Фототип I 9 6.4 

II 61 43.6 

III 49 35.0 

IV 20 14.3 

V 1 0.7 

VI 0 0 

Ваканции на слънце в 

детството 

Никога 12 8.6 

Да, но не всяка 

година 

63 45.0 

Всяка година 65 46.4 

Изгаряния от слънце в 

детството 

Никога 68 48.6 

Понякога  58 41.4 

Често 14 10 

Посещение на солариум Никога 123 87.9 

Под 20 пъти 12 8.6 

Над 20 пъти 5 3.6 

Брой седмици в годината 

с излагане на слънце 

Среден брой 

седмици 

2.2  (0-20) 

Излагане на слънце по 

време на най-горещите 

часове 

Да 48 34.3 

Не 92 65.7 

Фамилна анамнеза за 

меланом 

 

 

 

Не 132 94.2 

Да 4 2.9 

1  3 0 

Повече от 1 0  

Не знам 4 2.9 

Фамилна анамнеза за 

кожен рак 

Не 136 97.1 

Да, базо 3 2.1 

Да, спино 0 0 

Други 1 0.7 

Използван ли е 

дерматоскоп? 

Да 117 84.0 

Не 23 16.0 

Наличие на съмнителни 

лезии 

Не 131 93.6 

Да, 1 9 6.4 

Да, 2 0 0 

Да, над 2 0 0 

Съмнителен за Меланом 2 1.4 

Базалиом 7 5.0 

Спиналиом 0 0 

Друго 0 0 
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Ако отговорът е да, 

лезиите са забелязани за 

първи път от: 

Пациента 49 90.7 

Дерматолог 2 3.7 

Близък 3 5.6 

Личен лекар 0 0 

Мотивация за 

консултацията 

(възможни са повече от 

1 отговори) 

Безплатна 18 16.8 

Информация в 

медиите 

55 51.4 

Наличие на 

подозрителна бемка 

34 34.8 

Подозрителните лезии са 

забелязани за първи път 

от: 

Пациента 49 90.7 

Дерматолог 2 3.7 

Близък 3 5.6 

Личен лекар 0 0.0 

 

Мотивацията за участие в кампанията е свързана при 51% от 

пациентите с информацията, публикувана в медиите, при 32% с наличието 

на подозрителна лезия и при 17% с възможността за извършване на 

безплатен преглед. Болшинството от пациентите (77%) са с кожен фототип 

II и III.  Данни за слънчево изгаряне в детството има при 51%, а фамилна 

анамнеза за меланом при 2.9% и за кожен рак при 2.1% от тях. При всички 

пациенти е извършен клиничен преглед, а при 117 от тях (84 %) е 

извършена дигитална дерматоскопия на лезиите. Клинично установени и 

фотодокументирани са общо 389 лезии, като при 375 от тях е извършена 

дигитална дерматоскопия.  

Най-голям брой лезии са локализирани на гърба - 33%, лицето – 18% 

и гърдите – 14%. Не са наблюдавани лезии по дланите и стъпалата. 

(Таблица 6) 

 

Таблица 6. Разпределение на лезиите по локализация 

 

№ Локализация Брой лезии % 

1 Скалп 11 2.8 

2 Лице 72 18.5 

3 Уши 1 0.3 

4 Шия 25 6.4 

5 Гръб 129 33.3 

6 Гърди 57 14.6 

7 Корем 50 12.8 

8 Горни крайници 23 5.9 

9 Долни крайници 13 3.3 

10 Гръб ръце 2 0.51 

11 Длани 0 0 

12 Пръсти ръце 1 0.3 

13 Гръб ходила 4 1.0 
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14 Стъпала 0 0 

15 Пръсти крака 1 0.3 

 Всичко 389 100% 

 

Установени са следните видове лезии (Таблица 7):  

1) Пигментни лезии – 54.5%, от които дермални невуси – 34.2% и 

атипични невуси – 5.6%. 

2) Непигментни лезии – 43.2%, от които най-честа е себорейната 

кератоза – 25.9%. 

3) Съмнителни лезии – 2.3%, от които с клинично съмнение за 

злокачествен меланом (2 лезия, от която 0 потвърдени) и базоцелуларен 

карцином (7 лезии, от които 5 потвърдени). 

 

Таблица 7. Разпределение на лезиите по вид 

 

№ Вид лезия Брой %  

(спрямо лезии) 

1 Пигментни (меланоцитни) лезии 212 54.50% 

 1.1. Обикновени пигментни невуси  133 34.2% 

 1.1.1. Junctional nevus 56  

 1.1.2. Compound nevus 35  

 1.1.3. Dermal nevus 42  

 - Dermal papillomatous nevus (Unna) 36  

 - Dermal nevus (Miesher) 5  

 1.2. Blue nevus 6  

 1.3. Congenital nevus  10  

 1.4. Dysplastic (atypical) nevus  22 5.6% 

2 Непигментни (немеланоцитни) лезии 168 43.2% 

 2.1 Seborrheic keratosis 101 25.9% 

 2.2. Solar lentigo 4  

 2.3. Actinic keratosis 6  

 2.4. Sebaceous gland hyperplasia 3  

 2.5. Skin tags  25  

 2.6. Dermatiofibroma 8  

 2.7. Cherry hemangioma 14  

 2.8. Salmon patch 1  

 2.9. Comedo 5  

 2.10. Subungual haemorrhage 1  

3. Съмнителни лезии 9 2.3% 

 3.1. Malignant melanoma  2 Потвърдени 0 

 3.2. Basal cell carcinoma 7 Потвърдени 5 

 Общ брой лезии 389  

 Общ брой пациенти 140  
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Честотата на съмнителните лезии спрямо броя на пациентите е: 

1. Обс. Малигнен меланом – 2 пациенти (1.43%), потвърдени - 0  

2. Обс. Базалиом – 7 пациенти (5.00%), потвърдени – 4 (3.57%) 

3. Спиналиом – 0 пациенти 

 

Дерматоскопска картина на наблюдаваните лезии 

 

А. Пигментни (меланоцитни) лезии 

1. Обикновени пигментни невуси 

 

Junctional nevus (граничен невус) (Фигури 1-3) 

Представя се като макуларна лезия със светлокафява или тъмно-

кафява пигментна мрежа. Дебелината на линиите на мрежата е 

относително равномерна, а отворите й варират слабо по големина и форма. 

Границите избледняват постепенно към периферията на лезията. Понякога 

могат да се наблюдават черни точки (обикновено върху линиите на 

мрежата) и кафяви глобули (често в центъра или в периферията на 

лезията). 

 

Compound nevus (съставен невус) (Фигура 4) 

Обикновено е леко надигнат до полиповиден и показва различни 

комбинации от мрежа, глобули, точки и безструктурни зони. Цветовете 

варират в различни нюанси от светлокафяво до тъмнокафяво. Ръбовете 

имат склонност да бъдат по-често равномерни и да отслабват постепенно 

към заобикалящата кожа.  

  

Fried-egg naevus (Фигура 5) 

 Представлява съставен невус с плосък пигментен венец около 

издаден централен участък, който може да бъде с по-светъл или по-тъмен 

цвят, отколкото периферията. 

 

Dermal (Intradermal) nevus (интрадермален невус) (Фигура 6) 

Има рядка до липсваща пигментна мрежа и глобули. Понякога е 

амеланотичен. Често се виждат запетайковидни кръвоносни съдове. 

 

Dermal papillomatous nevus (Unna) (Фигура 7)  

Наблюдава се туморна маса съставена от малки, подобни на 

камъчета "cobblestone" бучки с цвета на кожата. Кератинът между 

папиломатозните повърхности се вижда като жълтеникави до черни бучки. 

 

Dermal nevus (Miesher)  (Фигура 8)  

Повърхността му е гладка. Наблюдава се псевдомрежа с кръгли и 

еднакви отвори, отговаряща на фоликуларните отвърстия. Когато невусите 

се представят с възелчета с цвета на кожата, върху тях се наблюдават 
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множество запетайковидни кръвоносни съдове, особено в периферията, 

което позволява да бъдат разграничени от нодуларния БЦК.  

 

2. Blue nevus (син невус) (Фигура 9) 

Наблюдава се относително хомогенно синьосиво до синьочерно 

оцветяване. Понякога е налице дифузен синьобял воал по цялата 

повърхност. Липсват мрежа, точки, глобули, разклонени издатъци, съдове, 

регресионни участъци и/или допълнителни цветове. Ако е налице някой от 

тези допълнителни белези, трябва да се изключи възможността за 

нодуларен първичен меланом или метастатичен меланом, който понякога 

може да имитира дерматоскопски сините невуси. 

 

3. Combined nevus (комбиниран невус)  

Не са наблюдавани комбиниране невуси по време на Евромеланома. 

 

4. Congenital nevus (Фигура 10) 

Наблюдават се няколко типа находки: ретикуларна мрежа (кафяво-

черна пигментна мрежа като восъчна пита), глобули (рязко ограничени, 

кръгли или овални агрегати от кафяво-черен пигмент) и дифузно 

пигментирана основа (дифузно разпределение на кафяв пигмент). 

Допълнително могат да се наблюдават милиум-подобни кисти, 

хипертрихоза, перифоликуларна пигментация. 

 

5. Dysplastic (atypical) nevus (Диспластичен, атипичен невус) (ДН) 

(Фигури 11-14) 

ДН може да има неправилен модел на пигментация, но липсват 

специфичните белези на меланома. Пигментните структури, които се 

наблюдават включват следните типове: ретикуларен, глобуларен, 

хомогенен, ретикуларен/хомогенен, глобуларен/хомогенен, ретикуларен/ 

глобуларен. Наличието едновременно на трите типа основни структури е 

доста съмнително за меланом. Пигментът при ДН може да бъде 

разпределен по следните начини: униформено, ануларно с централна 

хипопигментация, с ексцентрично разположена хипопигментация, с 

централна хиперпигментация, с ексцентрично разположена хипер-

пигментация, мултифокална хипо/хиперпегментация. При ДН могат да се 

наблюдават и други дерматоскопски находки като регресионни структури - 

бели подобни на белези зони и сиви точки тип “черен пипер”, неправилен 

съдов тип находка и сиво-сини зони.  
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Б. Непигментни (немеланоцитни) лезии 

 

1. Seborrheic keratosis (СК) (Фигури 15-18) 

При СК дерматоскопски се наблюдават неправилна структура и 

множествени цветове (телесен, розов, сив, жълтеникав, светлокафяв, 

тъмнокафияв, черен, синкав), подобни на милиуми кисти с два типа 

изменения – малки бели звездоподобни и големи жълтеникави 

облаковидни структури, неправилни вгъвания, фисури и гребени, синьо-

сиви глобули, светлокафяви пръстоподобни паралелни структури, 

церебриформена повърхност, допълнителни белези – фина мрежа или 

псевдомрежа с рязка периферна граница, васкуларни структури под 

формата на капиляри тип безопасна игла, заобиколени от хало, намиращи 

се в лобулите. 

 

2. Solar lentigo (СЛ) (Фигура 19) 

При СЛ се наблюдава ясно изразена ретикуларна мрежа с правилни 

отвори и тънки линии. Лезиите на лицето могат да показват нежна 

пигментна мрежа или псевдомрежа. В периферията се забелязват 

неравномерни граници, като отхапани с уста.  

3. Keratosis actinica (AК) (Фигура 20) 

При непигментната АК с наблюдава еритем, червена псевдомрежа от 

големи кръвоносни съдове, намиращи се между косменомастните 

фоликули, надигнати фоликуларни отвърстия заобиколени от бяло хало.  

При пигментната АК се наблюдават множествени светлосиви до 

тъмнокафяви точки и глобули около фоликуларните отвори, ануларно-

грануларен вид и кафеникава до сива псевдомрежа.  

 

4. Sebaceous gland hyperplasia (СХ) (Фигура 21) 

При СХ се наблюдават жълтеникави лобули около централно 

фоликуларно отвърстие и телеангиектазии, които са униформени, за 

разлика от неправилните арборизиращи капиляри при БЦК. 

 

5. Skin tags (Фигура 22)  

Наблюдават се полиповидни, пендулирани или филиформени 

разраствания. 

 

6. Dermatiofibroma (ДФ) (Фигура 23) 

При ДФ се наблюдава бял централен, подобен на белег  участък, 

състоящ се от безструктурна зона, отговаряща на фиброзната зона на 

тумора. В периферията на лезията има светло- до тъмнокафява нежна 

пигментна мрежа, образувана в резултат на пигментация в базалния слой. 

Могат също да се наблюдават пръстеновидни глобули, които са 
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формирани от хиперпигментни и изгладени папили в дермата. Наблюдават 

се и кръвоносни содове в централния бял участък.  

 

7. Cherry hemangioma (Фигура 24) 

Наблюдават се множествени, добре очертани, червени до синьо-

черно-червени, кръгли или овални структури, наричани лакуни, които 

варират на големина и цвят в границите на лезията. Липсват пигментна 

мрежа, глобули и/или пигментни разклонения. Хемангиомите, които 

развиват частична тромбоза, придобиват огнищно черен цвят, 

наподобяващ меланом.  

 

2.8. Comedo (Фигура 25) 

Наблюдава се отвърстие на космен фоликул, което е запълнено с 

материя с хомогенен тъмносин цвят.  

 

2.9. Haemorrhagia subungualis (Фигура 26) 

Наблюдават се хеморагични петна, глобули или точки с червен, 

пурпурен, син, кафяв или черен цвят. Проксималният край е окръглен и 

добре ограничен, докато дисталният край показва често паралелни 

линеарни структури.  

 

C. Съмнителни лезии 

   

1. Obs. Malignant melanoma (ММ) 

По време на кампаниите “Евромеланома” при 2 пациенти 

наблюдавахме лезии, съмнителни за малигнен меланом, които 

впоследствие не бяха потвърдени.  

  Пациент 1. (Фигура 27) Касае се за жена на 76 год, на чиято лява 

буза има овална лезия с диаметър около 10 mm с дерматоскопски белези на 

диспластичен невус. При контролен преглед 4 години по-късно се 

установява, че лезията е спонтанно изчезнала. Окончателната диагноза е 

Keratosis seborrhoica. 

Пациент 2. (Фигура 28) Касае се за жена на 48 год., в чиято дясна 

темпорална област се наблюдава синкавочервеникава, надигната и 

разязвена лезия с големина на грахово зърно. При контролен преглед 1 год. 

по-късно се установява, че лезията е преминала без лечение. 

Окончателната диагноза е cherry angioma. 

 

2. Carcinoma basocellulare (БЦК) 

По време на кампаниите “Евромеланома” диагностицирахме 7 

пациенти с базоцелуларен карцином, които насочихме за лечение към 

КОЦ-Пловдив. При 5 от пациентите лезиите бяха потвърдени при 

хистопатологичното изследване.  
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Пациент 1: Пигментен БКК (Фигура 29) Мъж на 60 год., 

локализация на лезията – шия.  

Пациент 2: БКК (Фигура 30) Жена на 65 год., локализация на 

лезията - дясна мишница. 

Пациент 3: БКК (Фигура 31) Жена на 55 год., локализация на 

лезията – скалп. 

Пациент 4 Пигментен БКК (Фигура 32) Мъж на 72 год., локализация 

на лезията – нос. 

Пациент 7 Обс. БКК (Фигура 35) Мъж на 45 год., локализация на 

лезията – чело.  

Освен посочените пациенти, имахме възможност да наблюдаваме 

още 6 пациенти, при които диагностицирахме базоцелуларен карцином, 

впоследствие потвърден при хистопатологичното изследване. 

Дерматоскопските характеристики на посочените пациенти са обобщени 

на Таблица 8. 

 

Таблица 8. Дерматоскопски характеристики на пациенти с БЦК 

 

Дерматоскопски критерии 
Базоцелуларен карцином 

n=11 

 
Пигментен 

БЦК 

Непигментен 

БЦК 
Общо 

Улцерация- ерозия или язва без 

предшестваща травма, покрита с 

крусти 

n=5 n=4 n=9 

Големи синьо-сиви овоидни гнезда n= 3 n=0 n=3 

Множество синьо-сиви глобули n=3 n=0 n=3 

Листоподобни структури n=2 n=0 n=2 

Арборизиращи съдове n=4 n=3 n=7 

Spoke-wheel (спицоподобни 

структури) 
n=0 n=0 n=0 

Допълнителни дерматоскопски критерии 

Кафяви глобули и точки n=4 n=0 n=4 

Milia-like cyst n=2 n=1 n=3 

Повърхностни фини 

телеангиектазии 
n=3 n=1 n=4 

Полиморфен васкуларен модел: 

дила-тирани съдове, линеарни-

ирегулярни, точки, гломерулни, 

тирбушон 

n=2 n=3 n=5 

Blue-white veil n=2 n=0 n=2 
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Цикатрикс-подобни структури n=0 n=2 n=2 

Розово-бели безструктурни области n=2 n=1 n=3 

 

Най-често наблюдаваната находка беше наличието на ерозия и/или  

улцерация, като в един от случаите на непигментен БЦК и един от 

случаите с пигментен БЦК тя  беше видима макроскопски с размер ~ 1.5 

cm/d при първия и ~ 5 mm/d при втория. В останалите 7 случая ерозията се 

наблюдаваше само дерматоскопски. Големи синьо-сиви овоидни гнезда, 

множество кафяви глобули, листоподобни структури, както и кафяви 

глобули и точки наблюдавахме само при пигментните варианти на БЦК. 

Описаните от други автори спицоподобни структури, също типични за 

пигментните варианти, не се установиха всред нашите пациенти. В 7 от 

случаите установихме арборизиращи съдове, като те бяха най-честата 

находка. Повърхностни фини телеангиектазии наблюдавахме при 4 случая, 

а розово-бели безструктурни области при 3 от случаите, като те бяха 

свързани основно с повърхностен и начален БЦК. При 5 от случаите на 

инвазирали и разязвени БКК наблюдавахме и полиморфен съдов модел 

представен от дилатирани, ирегулярни съдове, тип тирбушон, точки или 

гломерулни. При 3 от случаите наблюдавахме milia-like cysts, а при 2 – 

синьо-бял воал. Цикатрикс-подобни структури установихме при 2 от 

нашите случаи.  

 Нашите наблюдения са в съответствие със съобщените в 

литературата основни дерматоскопски критерии за диагностициране на 

БЦК. 

 При двама от пациентите съмнението за БЦК не беше потвърдено.  

Пациент 5 Обс. БЦК (Фигура 33) Мъж на 87 год., локализация на 

лезията – нос. 

Пациент 6 Обс. БЦК (Фигура 34) Жена на 70 год., локализация на 

лезията - лява аксила. 

 

Обсъждане 

Анализът на откриваемостта на злокачествени кожни лезии всред 

населението за периода 2011-2015 год. показва: 

 По данни на Националния раков регистър в онкодерматологичните 

кабинети в КОЦ за периода са открити 1.4% новозаболели от ММ и 12.9% 

новозаболели от кожни карциноми. 

 По време на Евромеланома в Кожна клиника – Пловдив клинично 

съмнение за ММ е имало при 1.4% от пациентите, от които 0 са 

потвърдени, съмнение за БКК при 5.0%  от пациентите, от които 2.8% са 

потвърдени, и за СКК при нито един от пациентите 0%.  

 По данни на Българското дерматологично дружество по време на 

досегашните 9 кампании “Евромеланома” проведени в страната са 

прегледани общо около 21000 пациенти при които са били открити 



32 

 

клинично съмнителни за ММ - 105 (0.5%) лезии, за БКК - 586 (2.8%) лезии 

и за СКК - 183 (0.9%) лезии. Липсват данни за броя на хистопатологично 

потвърдените и съответно лекувани лезии. 

 По литературни данни, по време на кампанията “Евромеланома” 

проведена в Европа през годините 2009-2010 са били открити съмнителни 

лезии както следва: за ММ – 2.8%, за БКК – 3.1%, за СКК – 0.4%. От тях в 

последствие потвърждение е имало за ММ в 0.2-0.9%, за БКК – в 0.5-3.1% 

и за СКК – в 0.1-0.4% от лезиите. 

Въз основа на изложените данни може да се направи заключение, че 

кампанията “Евромеланома” показва сравнително ниско ниво на 

откриваемост на злокачествени меланомни и немеланомни кожни тумори, 

поради което тя има преди всичко образователна стойност за населението. 

Използването на дигиталната дерматоскопия повишава стойността на 

извършваните профилактични прегледи.  

 

4.3. Изследвания пациенти с кожни заболявания 

 

4.3.1. Verruces  

Клинически и дерматоскопски са изследвани верукозни лезии при 29 

пациенти (22 мъже и 7 жени), от които 15 обикновени, 6 плантарни, 6 

генитални и 2 периунгвални брадавици .  

 

Дерматоскопска находка при verruca vulgaris (Фигури 36-38) 

Наблюдават се множествени, плътно разположени папили, всяка от 

които съдържа централно разположена червена точка или бримка 

(отговаряща на върховете на капилярите в дермалните папили), 

заобиколена от белезникаво хало (т.н. вид на “жабешки яйца” - frogspawn).  

В някои от лезиите се наблюдават неравномерно разпределени черни 

точки, отговарящи на тромбозирали съдове (по-чести и по-изразени при 

палмо-плантарните брадавици).  

При verruca filliformis се наблюдават филиформени израстъци. 

 

Дерматоскопска находка при verruca plantaris (Фигури 39-40) 

Обикновено липсват точковидни или бримковидни точки (съдове).  

Наблюдава се жълтеникава безструктурна зона с единични или множество 

неправилно разпределени червено-кафяво-черни точки или чертички 

(хеморагии), които са в резултат на продължително повишено съдово 

налягане в плантарните участъци. 

Налюдаването на хеморагии в лезиите помагат за разграничаване на 

плантарните брадавици от мазолите, при които те липсват, но вместо това 

обикновено има централна червеникава или синкава беструктурна 

пигментация.  

Изчезването на васкуларната находка и хеморагиите след лечение 

предсказва излекуване или най-малко нисък риск от рецидив. 
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Дерматоскопска находка при verruca periungualis (Фигура 41) 

Периунгвалната и субунгвалната локализация на бразавиците е 

сравнителна рядка. Клиничната и дерматоскопската картина е като тази на 

обикновените брадавици.  

 

Дерматоскопска находка при verruca genitalis (Фигури 42-43) 

Наблюдават се няколко типа дерматоскопска находка: т.н. тип 

мозайка (“mosaic pattern”), състоящ се от бяла ретикуларна мрежа, 

заобикаляща централно разположени дилатирани съдове; т.н. тип камъчета 

(“knoblike pattern”), състоящ се от малки овални структури, и т.н. тип 

(“fingerlike pattern”), който се наблава при папиломатозни лезии и се 

представя с множествени неправилни белезникави издатъци със заострени 

краища издигащи се от обща основа. Васуларната находка включва 

фибоподобни капиляри, които са по-чести при fingerlike patern, и 

гломерулни/ точковидни капиляри, които са по-чести при knoblike/mosaic 

pattern. Налице е корелация между типа на дерматоскопската и 

васкуларната находка, свързана с еволюционния стадий на гениталните 

брадавици.  

Дерматоскопията може да бъде особено полезна за диагностициране 

на ранни лезии на генитални брадавици, както и за отдиференцирането им 

от други генитални състояния като vestibular papillae на labia minora при 

жени и pearly penile papules при мъже. 

 

4.3.2. Molluscum contagiosum (МК) (Фигура 45) 

Клинически и дерматоскопски са изследвани лезии на МК при 14 

пациенти, 10 мъже и 4 жени.  

При всички лезии е наблюдавана типичната за заболяването 

дерматоскопска картина - централно хлътване и/или полилобуларна, бяло-

жълтеникава аморфна структура, заобиколени от линеарни или разклонени 

телеангиектазии (“corona”-like vessels), които обикновено не пресичат 

центъра на лезията.  

 

4.3.3. Scabies (Фигура 46) 

Дерматоскопски са изследвани лезии при 5 пациенти с краста, 4 

мъже и 1 жена.  

С помощта на видеодерматоскопия с увеличение х70-80 се 

наблюдава следната находка: 

Първи тип лезии: белезникави, дъговидни или извити линеарни 

структури, съответстващи на скабиесни ходове. 

Втори тип лезии: малки тъмнокафяви триъгълни структури, които 

съответстват на пигментираната предна част на кърлежчето (уста и предни 

крайници), докато задната част, включваща корема и задните крайници, е 

прозрачна и невидима. Заедно, двете структури наподобяват френската 
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буква “Ô” (при увеличение 10х) или реактивен самолет със следи от 

двигател зад него (т.н. форма на “jet-liner”) или крила на самолет (т.н. 

“delta wing sign”) (при увеличение 40х). 

С видеодерматоскопия с увеличение 200-400х, както и с използване 

на поляризирана светлина, много по-добре се визуализират скабиесните 

ходове и кърлежите, вкл. техните яйца и отпадни продукти. Използването 

на увеличение > 400х позволява наблюдение на овалното прозрачно тяло 

на кърлежа, неговите анатомични структури (предни и задни крайници, 

уста) и дори движения в каналчето. При използване на тези увеличения 

рискът от получаване на фалшиво негативни или позитивни резултати е 

минимален.  

Използването на дииталната видеодерматоскопия има следните 

предимства спрямо метода за търсене на кърлежа с остъргване на кожата: 

(1) неинвазивност и добро приемане от пациентите, особено от децата, при 

необходимост от повторни изследвания и скрининг на контактните; (2) 

неинвазивност и минимален риск от пренасяне на кръвни инфекции като 

СПИН и хепатит С (не трябва да се пренебрегва обаче възможността от 

замърсяване на дерматоскопа и индиректно заразяване, поради което е 

необходимо извършване на дезинфекция след работа); (3) лесно и бързо 

изпълнение; (4) възможност за дистационни консултации 

(теледерматология). Като недостатък на видеодерматоскопията се отчита 

необходимостта от специална екипировка и обучение на извършващите я. 

  

Дигиталната дерматоскопия позволява детайлен оглед на кожата с 

бързо откриване и подобрено визуализиране на скабиесните ходове и 

акарите, особено полезно при малкосимптомни и атипични случаи. Тя е 

също полезна при определяне на необходимостта от повтаряне на курса на 

лечение при непълно излекувани пациенти. Нейното усвояване и 

използване в ежедневната практика от общопрактикуващи лекари, 

педиатри и дерматолози, би допринесло за повишаване на техните 

диагностични възможности по отношение на това често срещано 

заболяване. 

 

4.3.4. Leishmaniasis cutanea (КЛ) (Фигура 47) 

Наблюдаван е мъж на 60 год., при който, три месеца след 

пребиваване в Гърция се появява малка “пъпчица” на гърба, която 

постепенно нараства до малък орех, от центъра на който изтича секрет, 

засъхващ в коричка. При дерматологичен преглед в областта на дясното 

рамо е наблюдавана единична еритемоливидна нодуларна лезия с 

диаметър 16 mm и централно вдлъбване покрито с кафеникава круста, от 

което при натиск изтича гноевиден секрет.  

При дерматоскопия са наблюдавани еритем, хиперкератоза, 

централна улцерация покрита с кафеникава круста, периферни изменения 
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тип “white starburst”, изменения тип “yellow tears”, както и различни 

васкуларни структури (точки, запетайки, фиби, гломерули) . 

При микроскопско изследване на материал от лезия оцветен по 

Романовски-Гимза са открити амастиготни форми. Културалното и 

серологичното изследване за лайшмании е отрицателно.  

Въз основа на епидемиологичната анамнеза, клиничната картина, 

директното микроскопско изследване и дерматоскопската находка е 

поставена диагноза КЛ. Проведена е криотерапия (4 сеанса през седмица) с 

отличен терапевтичен резултат – пълно разнасяне на инфилтрата след 

третия месец с оставяне на нежен хипопигментен цикатрикс. Повторната 

нативна дерматоскопия потвърждава преминаването на лезията, а 

дерматоскопията с имерсия показва неоваскуларизация в областта на 

цикатрикса. 

Дерматоскопското изследване представлява лесно достъпен 

неинвазивен метод, който може да бъде полезен при диагностициране на 

лезии на КЛ. Криотерапията поради своята простота, ниска стойност, 

висока ефективност, добра поносимост и редки странични действия е 

средство на избор за третиране на единични или малко на брой лезии, 

особено в детска възраст. 

 

4.3.5. Psoriasis vulgaris  

В проучването са включени общо 45 пациенти с псориазис от които 

24 мъже и 21 жени. Според клиничната форма на псориазиса те се 

групарит както следва: 26 пациенти с плакатен псориазис вулгарис, 10 

пациенти с псориазис на скалпа, 3 пациенти с палмоплантарен псориазис, 4 

пациенти с псориазис пенис и 2 пациенти с псоиразис пустулоза.  

При всички диагнозата е потвърдена с хистопатологично 

изследване.   

 

Psoriasis placata (Фигура 48) 

При нетретирани лезии като основни дерматоскопски критерии се 

наблюдават бледочервен фон и бели сквами. След отстраняване на 

сквамите става видим третия диагностичен критерий – васкуларни 

структури. Те биват тип точки (диаметър <0.1 mm) и глобули (диаметър 

>0.1 mm). Представляват дилатирани, удължени и силно нагънати 

(гломеруло- или храстовидно-подобно) капиляри, разпределени 

равномерно в границите на плаките.  

 

Симптоми при psoriasis vulgaris 

Дерматоскопията позволява много по-добро визуализиране на 

първите два клинични симптома,характерни за псориатичните лезии: 

Симптом на восъчното петно – при разчопляне на псориатична лезия 

се получава побеляване върху нейната повърхност, което се дължи на 

паракераточния рогов слой.  
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Симптом на “кървавата роса” (на Auspitz) – при продължаване на 

разчоплянето в същия участък се получават точковидни кръвоизливи, 

които се дължат на разкъсване на капилярните бримки, намиращи се на 

върха на удължените дермални папили в псориатичните плаки.  

 

Psoriasis palmoplantaris (Фигура 49) 

Дерматоскопски също се наблюдават характерните васкуларни 

структури – дилатирани и силно нагънати капиляри (тип гломерул или 

храст), разположени линеарно по дерматоглифските линии. При наличие 

на хиперкератоза е необходимо нейното предварително отстраняване с 

кератолитични средства. Дерматоскопията позволява отграничаване на 

псориазис палмарис от екзема, при която съдовата находка е нормална. 

  Psoriasis capitis (Фигура 50) 

Наблюдават се същите дерматоскопски находки – еритем, бели 

сквами, а в участъците с отделени сквами се наблюдават типичните 

васкуларни структури, включващи дилатирани и силно нагънати капиляри 

(тип гломерул или храст).  

 

Psoriasis penis (Фигура 51) 

При видеодерматоскопия с поляризирана светлина и увеличение 60х 

се наблюдават равномерно разпределени васкуларни структури тип точки, 

гломерули и “храсти”, които представляват дилатирани и силно нагънати 

капиляри. 

 

Psoriasis pustulosa (Фигура 52) 

 Дерматоскопията позволява по-добро визуализиране на нустулите 

върху еритемна основа. 

 

Псориазис на ноктите (Фигура 53) 

Дерматоскопията позволява по-добро визуализиране на типичните за 

псориазис  нокътни - точковидни депресии, мазни петна, онихолиза. 

 

Дигиталната дерматоскопия е особено полезна при  диагностиката на 

малкосимптомни и атипични случаи на псориазис. Тя е неинвазивен, лесен 

и бърз метод, който позволява визуализиране на характерните за 

заболяването промени в повърхностните васкуларни структури и повишава 

диагностичните възможности на лекарите. Ние наблюдавахме няколко 

случая, при които първоначално поставената дерматоскопки диагноза 

псориазис, беше потвърдена след това с кожна биопсия. 
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4.3.6. Lichen planus (Фигура 54) 

Изследвани са общо 23 пациенти, от които 8 мъже и 15 жени. Според 

локализацията на лезиите 11 са с lichen rubber planus, 6 с lichen oris, 3 

сlichen penis и 2 с lichen pigmentosus. 

Наблюдаваните дерматоскопски находки са в зависимост от 

давността на заболяването. В активни лезии е наблюдавана полигонална 

мрежа от белезникави стрии на Wickham, заобиколени от линеарни, 

радиално разположени капиляри. В стари, пигментни лезии контурите на 

стриите на Wickham са заобиколени с пигментни гранули.  

 

Lichen planus pigmentosus (Фигура 55) 

Дерматоскопски се наблюдават пигментни гранули по стриите на 

Wickham. 

 

Лихен на ноктите 

Дерматоскопията улеснява и наблюдението на нокътните промени 

при lichen planus, сред които най.чести са pterygium, изтъняване на 

нокътната плочка с надлъжни фисури и дистално отлепване, трахионихия, 

онихолиза, субунгвална хипекретазиа, ерозии. 

 

 Lichen penis (Фигури 56 -57) 

При пациенти с единствени лезии по гениталиите, също се 

наблюдават типичните за болестта изменения - еритем, мрежовидни 

белезникави и васкуларни структури. 

 

Дигиталната дерматоскопия е особено полезна при  диагностиката 

при малкосимптомни и атипични случаи на лихен планус. При няколко 

случая типичната дерматоскопска находка ни насочи към диагнозата, 

която впоследствие бе потвърдена с хистопатологично изследване. 

 

4.3.7. Halo nevus (ХН) (Фигура 58) 

В проучването са включени общо 5 пациенти с ХН, от които 4 мъже 

и 1 жена. Всички лезии бяха изследвани с видеодерматоскопия (нативна, с 

имерсия и с поляризирана светлина) с увеличение 60 пъти. При 4 пациенти 

лезиите бяха единични, а при един от тях – множествени и в различен 

стадий на развитие.  

 Дерматоскопските белези на ХН корелират с клиничната картина и 

еволюцията на невуса:  

Стадий 1 (и преход към стадий 2) – наблюдава се централно 

разположен невоцелуларен невус (глобуларен тип), заобиколен от 

депигментирана безструктурна зона. Постепенно настъпва разреждане на 

кафеникавите глобули с изсветляване на невуса;  

Стадий 2 (и преход към стадий 3) – наблюдава се частично 

регресирал невус, представящ се с  централна светлокафява зона с кафяви 

с поляризирана светлина, х180 

х70 
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глобули и розова зона с точковидни капиляри. Кафеникавите глобули 

постепенно изчезват, като в оставащата апигментна зона се наблюдават 

точковидни васкуларни структури;  

Стадий 3 - Напълно регресирал невус с резидуална апигментна зона с 

точковидни капиляри;  

Стадий 4 - Нормална кожа. 

Важно е да се отбележи, че при HN не се установяват атипични 

дерматоскопски белези в подкрепа на меланом. Въпреки, че HN са 

доброкачествени лезии неизискващи лечение, уместно е те да бъдат 

проследяване 1-2 пъти годишно, което се осъществява обективно и 

прецизно с помощта на съвременната видеодерматоскопия. 

 

4.3.8. Carcinoma basocellulare при пациент с psoriasis vulgaris 

Наблюдавахме мъж на 67 год., който постъпва в клиниката по повод 

обостряне на съществуващ от 36 години псориазис. Заболяването започва 

след психотравма, засяга последователно капилициум, крайници и 

туловище, и протича хронично-рецидивиращо. Пациентът е лекуван 

многократно с локални и системни средства, в т.ч. methotrexate и onercept. 

Дерматологичният преглед установява еритемна, инфилтрирана и 

десквамирана кожа на почти цялото тяло и крайниците. Кожата на 

капилициума е еритемна, инфилтрирана и десквамирана. Налице са и 

типични нокътни промени – точковидни депресии, онихолизис (ръце), 

онихомадезис, субунгвална хиперкератоза (крака).  

В лявата половина на корема се открива единична еритемоливидна 

купулообразна папула с диаметър 16 mm и еродирана повърхност, покрита 

с крусти. Дерматоскопското изследване на лезията показва наличие на 

ерозивни участъци, безструктурни бели зони, дървовидно разклонени 

капиляри и сивкави глобули, подсказващи диагноза БЦК. Извършена е 

ексцизия на лезията с последващо хистопатологично изследване, което 

потвърждава прeдварителната диагноза. За разлика от таргетната лезия, в 

областта на псориатичната кожа се наблюдава десквамация и равномерно 

разпределени точковидни капиляри върху слабо еритемна основа. 

Поставена е диагноза БЦК при пациент с psoriasis vulgaris. Пациентът е 

насочен към КОЦ-Пловдив, където е извършена ексцизия на лезията с 

последващо хистопатологично изследване, което потвърждава диагнозата. 

След приложеното лечение състоянието на пациента бързо се подобри.  

Представеният случай на БЦК при пациент с псориазис вулгарис 

подкрепя наблюденията, че антипсориатичното лечение е свързано с 

повишен риск от развитие на злокачествени заболявания на кожата. PUVA, 

при продължително приложение повишава риска от развитие на 

спиноцелуларен карцином и злокачествен меланом. Прилагането на 

цитостачни и биологични средства може да повиши риска от развитие на 

немеланомни кожни тумори и злокачествени хемопатии. Дигиталната 

дерматоскопия спомага за тяхното откриване всред псориатично 
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променената кожа. 

 

4.3.9. Carcinoma spinocellulare et basocellulare при M. Parkinson 

(Фигури 60 и 61) 

Ние наблюдавахме рядък случай на съчетание на СКК и БКК при 

пациент с M. Parkinson. Касае се за мъж на 74 год, който от 10 години 

боледува от M. Parkinson. По повод започване на ново лечение на 

основното заболяване е изпратен а консултация с дерматолог. При 

прегледа се установяват две проблемни кожни лезии, появили се преди 

около една година. 

 Първа лезия (Фигура 60) На върха на носа в дясно се вижда 

окръглена пигментна лезия с диаметър 8 mm, леко проминираща над 

околната кожа, със слаба подлежаща инфилтрация. При 

видеодерматоскопското изследване на лезията се наблюдават линеарни и 

разклонени капиляри, пигментни глобули и точки, липса на пигментна 

мрежа – находка, съответствуваща на базоцелуларен карцином.  

 

Хистопатологичното изследване, извършено в КОЦ–Пловдив, 

потвърждава клиничната и дерматоскопската диагноза. Проведена е 

лъчетерапия по Шаул с отличен терапевтичен ефект.  

Втора лезия (Фигура  61) На гърба на дясната ръка се наблюдава 

окръглена папула с диаметър 8 mm и хиперкератозна повърхност.  При 

видеодерматоскопско изследване се наблюдава белезникавобяла 

безструктурна зона, централна крустозна повърхност и разклонени 

капиляри в периферията, които съответстват на спиноцелуларен карцином. 

Лезията е ексцизирана в КОЦ – Пловдив и последвалото хистопатологично 

изследване потвърждава клиничната и дерматоскопснка диагноза.  

Счита се, че при пациентите с M. Parkinson съществува повишен 

риск от развитие на малигнен меланом и немеланомни кожни тумори. 

Проучванията откриват двукратно по-висок риск от развитие на меланома 

и 20% увеличен риск от развитие на немеланомни кожни карциноми. По 

отношение на асоциацията с ММ се предполага ролята на (1) еднакъв 

етиологичен фактор, който едновременно разрушава  substantia nigra в 

главния мозък и води до малигнена трансформация на кожните 

меланоцити; (2) сходни рискови фактори - генетични или от околната 

среда; или (3) сходни патогенетични механизми. От друга страна, 

съобщените в литературата над 50 случая на ММ при пациенти с M. 

Parkinson лекувани с levodopa (L-dopa) е дало основание да се въведе 

официална контраиндикация за използване на този медикамент при 

пациенти с M. Parkinson. Тъй като L-dopa е субстрат за синтезирането на 

dopamine и melanin, приема се, че той може да стимулира меланогенезата и 

натрупването на меланин. По отношение на взаимовръзката между M. 

Parkinson и развитието на немеланомни кожни тумори се предполага, че 
След 8 месеца 
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генетичните детерминанти на идиопатичната болест на Паркинсон 

повишават податливостта на кожата към ултравиолетовата радиация.  

В достъпната литература ние открихме само един описан случай на 

съчетание на меланоми и БЦК при болен от M. Parkinson. Нашето 

наблюдение е първо на пациент с M. Parkinson, при който с помощта на 

дерматоскопия са диагностицирани два немеланомни кожни тумора. Този 

случай е повод да се подчертае необходимостта от периодични 

дерматологични прегледи, вкл. с дерматоскопско изследване, на 

пациентите с M. Parkinson, с цел навременно откриване и лечение на 

нововъзникнали пигментни или непигментни кожни тумори.  

 

4.3.10. Pearly penile papules (ППП) (Фигура 62) 

Наблюдавани са 6 мъже на възраст между 16 и 50 години, които са се 

обърнали за преглед към дерматолог поради съмнение за полово предавана 

болест. При всички мъже клинически е поставена диагноза PPP въз основа 

на наблюдението на различен брой малки, перлени купулообразни папули 

с големина 1 mm ширина и дължина, които са подредени в 1-3 реда по 

короната на пениса. При всички пациенти папулите са с многогодишна 

давност и асимптоматични. При двама от тях те са комбинирани с 

генитални брадавици, а при  трима - с баланопостит. При двама от 

пациентите иритацията е свързана с физична травма, докато при третия 

болезнено зачервяване и ерозии на препуциума и гланса са е развило след 

самоапликация на разтвор на podophylotoxin 0.5%.    

 На всички лезии е извършена видеодерматоскопия с увеличение 60х 

и 160х, без и с имерсия, както и с поляризирана светлина. PPP се 

представят с малки папули с характерен вид на бледорозови камъчета, 

подредени в един или няколко реда. Всяка папула съдържа централен 

точковидни или запетайковидни кръвоносни съдове и е заобиколена с 

белезникави структури с полулунна форма. Придружаващият баланитът се 

характеризира с еритем и ерозии. Дерматоскопската находка на 

наблюдаваните генитални брадавици се състои от т.н. мозаечен модел 

(“mosaic-like” pattern) с бяла мрежовидна структура, заобиколена от 

централни точковидни капиляри. Всички пациенти бяха информирани за 

доброкачествения характер на техните ППП и специфично лечение не е 

прилагано. Баланитът е лекуван с общоприети локални средства, а 

гениталните брадавици бяха третирани с течен азот. 

 Нашите наблюдения показват, че дигиталната дерматокопия е много 

полезна при диагностициране на генитални лезии. Характерната 

дерматоскопска находка елиминира необходимостта от извършване на 

биопсия и помага ППП да бъдат разграничени от други генитални лезии 

като генитални брадавици и молуски. Нейното познаване повишава 

точността и съкращава времето за поставяне на диагнозата, помага да се 

избере правилното терапевтично поведение и намалява безпокойството на 
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пациентите. Ето защо, ние препоръчваме използването на дигиталната 

дерматоскопия при диагностиката на генитални лезии.  

 

4.3.11. Fordyce spots (Фигура 63) 

Наблюдавана е жена на 33 год., банков служител. Преди около три 

месеца забелязва поява на малки жълтобели петънца и подутини на 

горната устна. Измененията не преминават след лечение с антихистамини 

и дипрогента крем. При дерматологичен преглед, по вътрешния ръб на 

горната устна се наблюдават малки бяло-жълтеникави петънца и подутини. 

Измененията стават по-видими при опъване на устната лигавица. 

При нативна видеодерматоскопия се наблюдават единични или 

сгрупирани жълтобели макули и папули. При видеодерматоскопия с 

поляризирана светлина се наблюдават единични и на гроздове папули, 

заобиколени с непресичащи ги, разклонени и оформящи кръгчета 

кръвоносни съдове. Въз основа на клиничната картина е поставена 

диагноза Fordyce spots. На пациентката е препоръчано е лечение със 

себорегулиращ крем и фотопротектор за устни. 

Fordyce spots (Fordyce's spots, Fordyce granules или Sebaceous 

Prominence) представляват малки надигнати, бледочервени, жълтобели или 

с цвета на кожата подутинки или петна, които се появяват по тялото на 

пениса, срамните устни, букалната лигавица и ръбовете на устните. Те 

могат също да се наблюдават върху препуциума (т.н. Tyson's glands).По 

отношение на дерматоскопската картина на Fordyce spots, в достъпната 

литература липсват съобщения. Оскъдни са и съобщенията за 

дерматоскопия при себацейна хиперплазия. При двете състояния се 

наблюдава сходна картина: агрегати от бели или жълтеникави 

папули/нодулуси, съответстващи на хиперпластичните мастни жлези, 

заобиколени от групички нагънати, но неразклонени, капиляри, които 

проникват към центъра на лезията, но никога не я пресичат. Васкуларният 

тип на находката се описва като "crown vessels" (корона, венче). 

 Използването на дигиталната дерматоскопия повишава 

диагностичната точност и спомага за избягване извършването на 

инвазивни процедури (биопсия). 

 

4.3.12. Bier spots  

Ние имахме възможност да наблюдаваме два случая на това рядко 

състояние. 

Пациент 1 (Фигура 64) Мъж на 28 год., който се обръща към 

дерматолог по повод на безсимптомни малки бели петънца по кожата на 

горните крайници с давност около 10 год. Петънцата ставали по-големи и 

по-видими при висяща позиция на ръцете, докато изчезвали при повдигане 

на крайниците, както и след физическа активност и излагане на студ или 

топлина. Пациентът не съобщава за минали или придружаващи 

заболяване. Липсват данни за фамилност. Вредни навици – 
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тютюнопушене. Пациентът работи като инженер в завод за производство 

на хладилна техника.  

 При дерматологичен преглед се наблюдават множествени бели 

макули с неправилни граници, на големина от 3 до 8 mm, пръснати по 

кожата на на двете ръце и предмишници, предимно по тяхната екстензорна 

повърхност. Петната са по-видими на леко цианотична основа при 

провисване на ръцете и когато се предизвика венозна оклузия чрез 

пористягане на маншет на апарат за кръвно налягане. Петната изчезват при 

повдигане на крайниците и сле дотстраняване на маншета на апарата за 

кръвно налягане. Останалата кожа е видимо нормална. Параклиничните 

изследвания, включващи АНА и  криоглобулини, както и 

рентгенографията на гръдния кош са нормални. При пациента са 

приложени две образни техники. Видеодерматоскопията с увеличение 

x160 показва изразено стеснени кожни капиляри в зоната на белите 

петната.  

Извършената видеокапиляроскопия с увеличение 160х и 500х 

показва нормална капиляроскопска картина: брой: 7-8/mm; морфология: 

фибоподобни и единични кръстосани капиляри; размери: нормална 

ширина и дължина; подреждане и архитектура: правилни. Заключение: 

нормална капиляроскопска картина.  

Въз основа на клиничната и дерматоскопската картина беше 

поставена диагноза идиопатични Bier spots. На пациента не бе предписано 

лечение.  

Пациент 2 Жена на 20 год, което е насочено за извършване на 

капиляроскопско изследване. Тя съобщава за вазоспастични епизоди на 

пръстите на ръцете с давност 4 години, които се провокират от студена 

температура и се придружават от изтръпване и вкочанясване. Пациентката 

не съобщава за други заболявания. Липсват данни за фамилност. Тя не 

пуши и е студентка. При дерматологичен преглед се ваблюдава лека 

акроцианоза на двете ръце както и множествени белинеправилни петънца 

по воларната повърхност на ръцете. Останалата кожа е нормална. 

Параклиничните изследвания, вкл. АНА, криоглобелини и рентгенография 

на гръдния кош са нормални.  

 Видеодерматоскопията показва стеснени кожни капиляри в зоната на 

белите макули. Видеокапиляроскопията с увеличение x160 и x500 показва 

следната находка: бройr: 7-8/mm; морфология: фибоподобни и единични 

кръстосани капиляри; размери: наличие на хомогенно дилатирани 

капиляри (ширина >30 и <50 micron), най-видими на двата безименни 

пръсти; подреждане и архитектура:правилни; хеморагии: липсват. 

Заключение: капиляроскопски данни за микроангиопатия. Уместно е 

проследяване след 6 месеца.  

Въз основа на клиничната и дерматоскопската картина, както и на 

извършените изследвания беше поставена диагноза феномен на Рейно в 
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съчетание с Bier spots. На пациентката е предписано лечение за феномена 

на Рейно.  

На базата на направената литературна справка, ние считаме, че 

представените от нас пациенти са първите случаи на Bier spots 

документирани с помощта на дерматоскопия и капиляроскопия. 

Дигиталната дерматоскопия е много полезна за разграничаване на 

анемичните макули при Beer spots от хипопигментните макули при други 

заболявания като pityriasis versicolor alba, pityriasis alba, vitiligo, 

поствъзпалителна хипопигментация. Ние наблюдавахме изразена 

вазоконстрикция в засегнатите зони, което е в съгласие с предполагаемата 

патогенеза на Bier spots.  

 Находките при извършената капиляроскопия на двамата пациенти 

бяха различни. При първия пациент капиляроскопската картина беше 

нормална и в съгласие с клиничната диагноза идиопатични Bier spots, 

докато при втората пациентка капиляроскопските промени в комбинация с 

анамнестичните данни за промени в цвета на кожата на пръстите на ръцете 

при студова експозиция, подсказва асоциация на Bier’s spots с феномен на 

Raynaud. Bier spots не изисква лечение, но асоциираните с тях състояния 

трябва да се мониторират.  

 

4.3.13. Porokeratosis superficialis disseminata actinica (Фигура 65) 

Ние наблюдавахме две жени с дисеминирана суперфициална 

актинична порокератоза (Disseminated superficial actinic porokeratosis). При 

двете пациенти дерматоскопската находка беше идентична. Тук 

представяме по-подробно случай 1. 

Касае се за жена на 62 год., която се обръща към дерматолог по 

повод на умерено сърбящ обрив, който се е появил преди 29 год. 

първоначално на дясната подбедрица и постепенно разпространил се по 

кожата на крайниците и туловището в продължение на години. 

Първоначално обривът се появил след по-продължително излагане на 

слънце. Последващата поява на нови лезии също е била свързана с 

повтаряща се експозиция на слънце. До момента пациентката не е 

прилагала лечение. Липсват данни на фамилност. При дерматологичен 

преглед се наблюдават множествени жълтеникаво-кафеникаво-

червеникави, ясно отграничени петна и монетовидни плаки с диаметър 5-

10 mm, характеризиращи се с хиперкератотична граница и централна 

атрофична зона. Лезиите са локализирани по туловището, предмишниците, 

бедрата и най-вече по педбедриците. В близък план лезиите се ануларни, с 

хиперкератотичен ръб и централна атрофия. 

Извършеното хистопатологично изследване на лезия от воларната 

предмишница показва типична корноидна ламела с множество 

дискераточини кератиноцити. 

 Лезиите са изследвани с помощта на видеодерматоскопия. При 

всички бяха наблюдавани дерматоскопски находки, характерни за 
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заболяването: (1) периферен белезникав ръб (единичен или двоен “white 

track”), (2) белезникаво-кафеникава пигментация, (3) червени точки, 

глобули и линии и (4) бяла хомогенна централна зона. В някои от лезиите 

се наблюдаваха васкуларни структури като точковидни и линеарни, 

правилни и неправилни капиляри.  

 Въз основа на клиничната, хистопатологичната и дерматоскопската 

находка беше поставена диагноза Disseminated superficial actinic 

porokeratosis. Лезиите на предмишниците и подбедриците бяха третирани в 

продължение на 3 месеца с гел, съдържащ calcipotriol и betamethazone, като 

беше наблюдаван непълен ефект изразяващ се в избледняване на лезиите. 

Няколко лезии на предмишницата бяха третирани с течен азот в резултат 

на което настъпи тяхното пълно изчезване. 

 В съобщения от нас случай могат да се подчертаят два аспекта: 

ролята на дерматоскопията за подпомагане на клиничната диагноза и 

ефективността на приложената криотерапия. Дерматоскопията може също 

да бъде полезна за проследяване на лезиите в насока развитие на 

неоплазия. Криотерапията е терапевтичен метод, подходящ за третиране на 

локализирани лезии. 

 

4.3.14. Campbell De Morgan spots в асоциация с Lichen spinulosus 

(Фигура 66) 

 Ние наблюдавахме рядък случай на съчетание на Campbell De 

Morgan spots с Lichen spinulosus.Касае се за жена на 56 год., която се 

обръща към дерматолог по повод на сърбящ обрив по кожата на  врата с 

давност 5 месеца, който се разпространява по туловището и крайниците. 

От 15 год. по кожата на тялото и крайниците започват да се появяват 

безсимптомни червени петна и възелчета, които се увеличават по размер и 

брой. При дерматологичен преглед се наблюдават два вида обривни 

елементи: (1) Фоликуларни папули с големина 1-2 mm, отделно стоящи и 

сгрупирани в овални плаки с диаметър 4-6 cm в областта на тила, гръдния 

кош и лакътните гънки. (2) Множество папули и нодулуси до грахово 

зърно с червен, тъмночервен и синкав цвят, пръснати по туловището и 

крайниците.  

С видеодерматоскопия е наблюдавана следната находка: (1) папули с 

централна рогова запушалка и (2) добре ограничени, червени до 

синкавочервени лакунарни структури. 

Диагнозата е уточнена с помощта на хистопатологично изследване. В 

лезия от кератотична папула се открива следната находка: В епидермиса се 

наблюдават силно дилатирани космени фоликули изпълнени с рогови 

материи. Перифоликуларно, но най-вече в основата на фоликула, има 

плътен хроничен възпалителен инфилтрат. Поставена е диагноза Lichen 

spinulosus. В съдова лезия беше наблюдавана следната находка: Епидермис 

с редуцирани епидермални слоеве, изгладена дермоепидермална граница. 

В субпапиларна дерма се наблюдава зона с дилатирани и изпълнени с 
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еритроцити капиляри. Едем в интеркапилярна строма и хомогенизация на 

колагена. Поставена е диагноза Chery haemangioma. 

Въз основа на анамнезата, клиничната картина, дерматоскопското и 

хистопатологично изследване при пациентката беше поставена диагноза 

lichen spinulosus асоцииран с cherry angiomas. Проведено беше лечение с  

Мethylprednisolon x 15,78 mg im - 7 дни, Аllergosan x 1 amp im - 7 дни и 

Diprosalic ung. По отношение на съдовите лезии беше извършен 

еднократен неуспешен опит за третиране на хемангиомите с течен азот и 

на пациентката се направи препоръка за електрокоагулация или лазерно 

лечение. 

Lichen spinulosus (keratosis spinulosa) е рядка придобита дерматоза с 

неизяснена етиология, внезапно начало в ранна възраст и липса на други 

симптоми и прояви. Представя се с единични или множествени кръгли или 

овални плаки от фоликуларни папули с големина 1-3 mm, центрирани с 

рогови бодилчета издаващи се над върха на фоликулаите, разположени 

навсякъде по тялото. Патогенезата е свързана със смущение в 

кератинизацията, при което роговите клетки на космения фоликул 

формират рогова запушалка вместо да се излющят. Това разширява порите 

и ги прави по-видими, отколкото останалите. Липсва специфично лечение 

на lichen spinulosus. Папулите могат да преминат спонтанно за 1-2 год., но 

могат и да персистират с десетилетия при някои пациенти.  

Campbell de Morgan spots са описани през 1872 г. от британския 

хирург Campbell De Morgan (1811–1876). Представляват придобити 

доброкачествени съдови туморчета с неизвестна етиология. Срещат се в 

напреднала възраст (40 год.), еднакво при двата пола. Започват като 

макули, които се превръщат в нодулуси с червен, синкав, пурпуречун или 

черен цвят. Обикновено са многобройни и се локализират по гръдния кош, 

корема и гърба. Имат тендеция с времето да нарастват. Лесно кървят при 

иритация. Не се свързват със заболяване на черния дроб. Лечение се налага 

само при травмирани и кървящи хемангиоми. Използва се хирургична 

интервенция - shave excision, кюретаж и електрокоагулация. Може да се 

приложи и лазерно лечение - pulsed dye laser, CO2 laser, Nd:YAG laser - с 

най-добър козметичен резултат. 

Ние представяме за първи път пациентка с асоциация на lichen 

spinulosus, множествени cherry angiomas и носителство на HBsAg. 

Считаме, че между посочените състояния на този етап няма връзка. 

 

4.3.15. Fingerprint dermatitis (Фигура 67) 

 Поставянето на правилна диагноза често изисква способност за 

аналитично мислене, сравнима с тази на известния детектив Шерлок 

Холмс. Тук ние представяме рядък случай от практиката, за уточняването 

на който е спомогнало използването на дигиталната дерматоскопия.  

Касае се за мъж на 27 години, полицай, който се обръща към 

дерматолог по повод на внезапно появили се преди три дни малки черни 
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точки по кожата на пръстите и дланите на двете ръце. При дерматологичен 

преглед по кожата на пръстите на ръцете и дланите се наблюдават 

множество пръснати хиперхромни макули с големина на главичка на 

топлийка Дерматоскопското изследване показва наличие на окръглени 

сиво-зеленикаво-черни аморфни структури в повърхностния слой на 

кожата с диаметър 1-3 mm.  

Въз основа на клиничната и дерматоскопската картина, както и 

допълнително снетите анамнестични дани, е поставена диагноза Fingerprint 

dermatitis.  

Разплитането на случая е следното: Пациентът е полицай. По време 

на работа е помагал на свой колега при снемане на отпечатъци с помощта 

на специална пудра (“Silver Special”), частички от която са попаднали по 

кожата на пръстите и ръцете му.  Направената справка показва, че пудрата 

съдържа сребърен нитрат. В криминалистиката (1891 год.) сребърният 

нитрат се прилага като химически проявител за откриване на отпечатъци. 

Сребърните йони влизат в химическа реакция с хлоридите в потномастния 

секрет в следата от ръка и по този начин я оцветяват, като полученият 

безцветен сребърен хлорид се оцветява бързо в черно под въздействието на 

светлината. С това се обяснява оцветяването на кожата на пациента, което 

след 2 седмици изчезва напълно спонтанно.  

В случая използването на дерматоскопията е помогнало за насочване 

към вярната диагноза и за отстраняване на тревогата на пациента.  

 

 

5. ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 

5.1. Обобщение 

Дерматоскопията е безопасен неинвазивен метод за изследване на 

кожните структури. Най-голям натрупан опит има в наблюдението на 

пигментните доброкачествени и злокачествени кожни тумори. Напоследък 

обаче интересътнепрекъснато се разширява по отношение на непигментни 

кожни тумори, инфекциозни, възпалителни и други заболявания на кожата. 

Дерматоскопията все повече се превръща в “мост” между клиничния 

преглед и хистопатологичното изследване. Тя спомага за намаляване на 

ненужните биопсии и за поставяне на абсолютната индикация, когато те са 

необходими. Поради неинвазивния си характер, дерматоскопията е лесно 

изпълнима  при деца, възрастни и хора, неприемащи инвазивни намеси. С 

този метод се повишава доверието на пациента към лекаря, тъй като той 

може да участва в наблюдението на своето кожно заболяване. 

По време на разработката на нашия научен труд се проведе най-

голямото паневропейско проучване, наречено “Евродермоскопия”, в което 

взеха участие всички Европейски страни, вкл. и България. Резултатите 

показват, че над 80% от Европейските дерматолози използват 

дерматоскопията като метод за диагностика на рака на кожата, като делът 
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за Западна Европа е 98.27%, а за Източна - 78%. Двете основни причини за 

неизползване на дерматоскопията е липсата на дерматоскоп в кабинета на 

дерматолога и липсата на обучение в методиката. Ние включихме голяма 

част от българските дерматолози в панeвропейското проучване за да 

проверим познаването и отношението на нашите лекари към методиката, 

както и къде сме позиционирани спрямо другите Европейски страни. 

Установихме положителна тенденция за нараснала популярност на метода 

сред българските дерматолози. Все по-голяма част от тях (78%) използват 

дерматоскопия, а 56% са преминали обучение. Все още преобладаващата 

част от тях (76%) използват ръчни дерматоскопи с неполяризирана 

светлина и контакт с кожата, а 51% прилагат класическото правило ABCD 

за оценка на пигментни лезии. Очаква се повишаването на достъпността на 

съвременните дигитални дерматоскопи и актуализацията на обучителните 

програми да разшири още повече използването на метода за оценка на на 

различни кожни състояния.   

Приложихме дерматоскопията като допълнителен метод по време на 

безплатната скринингова програма за рака на кожата “Евромеланома” и 

установихме ползите му за подпомагане на клиничния дерматологичен 

преглед. Евромеланома е кампания за профилактика и ранна дигностика на 

рака на кожата. Тя се провежда за първи път в Белгия през 1999 г. 

Постепенно се присъединяват и много други страни, като България е член 

от 2006 г. и оттогава насам кампанията се провежда ежегодно у нас под 

егидата на Българското дерматологично дружество. В литературата 

открихме данните от кампаниите на редица Европейски страни, но такива 

липсват за България. Направихме анализ на нашите резултати за период от 

5 години, като установихме, че те не се различават от тези на другите 

страни-членки. Нашият извод е, че кампанията осигурява сравнително 

ниска откриваемост на рака на кожата, поради това, че не е насочена към 

конкретни рискови групи. Въпреки това, използването на дигиталната 

дерматоскопия повишава стойността на профилактичните прегледи. 

Дерматоскопията спомогна и за дигностиката на други заболявания 

по време на разработката на този труд. Наблюдавахме способностите на 

метода при диагностиката на немеланомни кожни тумори, като БЦК и 

СЦК. Видяхме акара, причинител на човешката краста - Sarcoptes scabiei. 

Наблюдавахме стриите на Wickham при lichen ruber planus, както и 

храстовидните капиляри при псориазис. Дерматоскопията беше метод, 

който ни подпомогна при диагностиката на Bier’s spots, като ги 

отдиферинцира от хипопигментните макули. Наблюдавахме отлагането на 

сребро в кожата при fingerprint dermatitis и най-вече проследихме ефекта от 

лечението на нашите пациенти при заболявания, които изискват 

консервативно или оперативно лечение. 

Според нас, дерматоскопията е неинвазивен и нескъп метод, който 

повишава диагностиката на редица туморни, инфекциозни и възпалителни 

кожни заболявания. Неговото приложение в рутинната практика на 
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дерматолога повишава диагностичните способности и комплаянса на 

пациента към лекаря, навременното лечение и повишава качеството на 

живот. По наше мнение, това е и изискването на съвременния пациент към 

неговия лекар. 

 

6.2. Изводи 

 

1. Проучването “Евродерматоскопия” установява, че 78% от 

анкетираните български дерматолози използват дерматоскопия в своята 

практика, 51% са преминали обучение, 48% използват ръчни дерматоскопи 

и 36% прилагат правилото ABCD. Наблюдава се тенденция за нарастване 

на разпространението и използването на дерматоскопията у нас, която е 

необходимо да бъде подкрепена с осигуряване на адекватно 

специализирано обучение и запознаване с новите алгоритми и критерии за 

оценка на пигментни и непигментни кожни лезии.Повишаващата се 

достъпност на съвременните дигитални видеодерматоскопи ще даде 

възможност повече дерматолози да се оборудват с тях. 

   

2. Кампанията “Евромеланома” показва с,авнително ниска степен на 

откриваемост на злокачествени кожни тумори. Използването на 

дигиталната дерматоскопия подпомага диагностицирането на кожните 

лезии и повишава стойността на извършваните профилактични прегледи. 

 

3. Дигиталната дерматоскопия увеличава възможностите на 

дерматолозите за диагностициране, проследяване на еволюцията и 

установяване на ефекта от приложеното лечението при различни кожни 

заболявания.     

 

6.3. Заключение 

 

В заключение, нашите проучвания показват, че използването на 

дигиталната дерматоскопия има голяма практическа стойност в 

ежедневната практика на дерматолога. Методът е неинвазивен, лесно 

достъпен и особено полезен при диагностицирането както пигментни, така 

и на различни непигментни кожни лезии. Необходимо е неговото 

усвояване и приложение от всеки практикуващ дерматолог.   
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7. ПРИНОСИ 

 

7.1. Оригинални приноси 

1. За първи път в научната литература е описана дерматоскопската 

находка при пациенти с Bier spots. 

2. За първи път в научната литература е описана дерматоскопската 

находка при пациент с Fordyce spots. 

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

дерматоскопската находка при пациент със съчетание на Campbell De 

Morgan spots с Lichen spinulosus.  

4. За първи път в научната литература е описана клиничната и 

дерматоскопската находка при пациент със съчетание на Carcinoma 

basocellulare и Carcinoma spinocellulare на фона на M. Parkinson. 

 

 

7.2. Потвърдителни, оригинални за България приноси 

1. Потвърдена е ролята на дигиталната дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложеното лечение при 

дерматовирози (verruca vulgaris, verruca plantaris, condylomata accuminata). 

2. Потвърдено е ролята на дигиталната дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложеното лечение при 

scabies. 

3. Потвърдена е ролята на дигитална дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложената криотерапия 

при Leishmaniosis cutanea. 

4. Потвърдена е ролята на дигиталната дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложеното лечение при 

Psoriasis penis.  

5. Потвърдена е ролята на дигиталната дерматоскопия за ранно 

откриване на злокачествени кожни лезии при пациент с Psoriasis vulgaris.  

6. Потвърдена е ролята на дигиталната дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложеното лечение при 

Lichen planus.  

7. Потвърдена е еволюцията на дерматоскопската находка при 

множествени Halo Nevi с различна давност. 

8. Потвърдена е ролята на дигитална дерматоскопия при 

диагностициране на Pearly penile papules.  

9. Потвърдена е ролята на дигиталната дерматоскопия при 

диагностициране и проследяване на ефекта от приложеното лечение при 

Porokeratosis superficialis disseminata actinica.  
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7.3. Приноси с практическо-приложен характер 

1. За първи път у нас е използвана рутинно дигиталната 

дерматоскопия по време на кампанията за ранно откриване на рака на 

кожата Евромеланома. 

2. За първи път у нас е внедрено рутинно използване на дигиталната 

дерматоскопия при изследване на различни непигментни кожни 

заболявания. 

3. За първи път българските дерматолози участват в пан-европейско 

проучване за степента на използване на дерматоскопията в тяхната 

клинична практика. 

 

 

8. ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

8.1. Публикации в чуждестранни списания 

1. Dobrev H, Nocheva D. Bier spots. Report of two cases and review of 

the literature. Current Rheumatology Reviews 2015 (In press) (ISSN: 1573-

3971) 

2. Dobrev H, Nocheva D. Videodermatoscopy of pearly penile papules. 

Case reports. Our Dermatology Online Journal 2015, 5 (1): 29-31. [e-ISSN: 

2081-9390]  

3. Dobrev H, Nocheva D, Vutova N, Hristova R. Basal cell carcinoma 

and squamous cell carcinoma in a patient with Parkinson disease. Date 2014-05-

16. Research 2014; 1: 800. [ISSN : 2334-1009]. 

http://www.labome.org/research/Basal-cell-carcinoma-and-squamous-cell-

carcinoma-in-a-patient-with-Parkinson-disease.html 

 

8.2. Публикации в български списания 

4. Dobrev HP, Nocheva DG, Vuchev DI, Grancharova RD. Cutaneous 

Leishmaniasis - Dermoscopic Findings And Cryotherapy. Folia Med (Plovdiv) 

2015; 57 (1): 65-8. [ISSN: 1314-2143] 

5. Добрев Х, Ночева Д. Видеодерматоскопска диагностика на 

крастата. Health Bg 2015, 2: 58-60. [ISSN 1314-2569] 

 

8.3. Публикации в сборници 

6. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Fordyce spots – 

дерматоскопски характеристики. Описание на случай. СБОРНИК С 

ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, IV-та Национална конференция за редки 

болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013, Пловдив. Изд. БАПОН, 

Пловдив. 2013: 136. [ISSN 1314-3581] 
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7. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Множествени Halo 

Nevi – дерматоскопски характеристики. Описание на случай. СБОРНИК С 

ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, IV-та Национална конференция за редки 

болести и лекарства сираци, 13-14 септември 2013, Пловдив. Изд. БАПОН, 

Пловдив. 2013: 137. [ISSN 1314-3581] 

8. Вутова Н, Христова Р, Ночева Д, Добрев Х, Ненова И. 

Капиляроскопски промени при Morbus Rendu-Osler. СБОРНИК С 

ПОСТЕРИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, Трета национална конференция за редки 

болести, 14-15 септември 2012, Пловдив, стр. 88. [ISSN 1314-3581] 

9. Ночева Д, Вутова Н, Христова Р, Добрев Х. Каква е вашата 

диагноза (Редки клинични случаи). Сборник с научни съобщения от 

конкурсни сесии 2013. Конкурс на МНД "Асклепий" за научно творчество 

на студенти, докторанти и млади учени под егидата на Проф. д-р Стефан 

Костянев, дмн, РЕКТОР на МУ Пловдив, 18-20.04.2013 г., Пловдив, 

Аудиторен комплекс. 2013: 113-118. [ISSN 1314-9229]. http://meduniversity-

plovdiv.bg/files/mnd_2013.pdf 

 

8.4. Научни съобщения 

1. Добрев Х, Д. Ночева. Bier's spots. XX Конференция Софийски 

дерматологични дни "Проф. д-р Асен Дурмишев" Рядко наблюдавани 

случаи, 03-06.11.2011 год. Дерматология и венерология 2011, 49 (3): 81. 

2. Ночевa Д, Н. Вутова, Р. Христова, Хр. Добрев. “Каква е вашата 

диагноза?”- редки клинични случаи. Втора научна сесия – доклад 2. VII-ма 

Регионална дерматологична конференция, 29 юни-1 юли 2012 г., гр. 

Велинград, Гранд Хотел Велинград. 

3. Вутова Н., Р. Христова, Д. Ночева, Х. Добрев, И. Ненова. 

Капиляроскопски промени при Morbus Rendu-Osler (Teleangiectasia 

hereditaria haemorrhagica). Трета национална конференция за редки 

болести и лекарства сираци, 14-15.09. 2012 год., гр. Пловдив, Новотел 

Пловдив.. 

4. Nocheva D, N. Vutova, R. Hristova, H. Dobrev. Dermoscopy of 

disseminated superficial actinic porokeratosis. A case report. Лятно училище 

на CEEDVA (Central Eastern European Dermato-venreological Associaton), 

11-12 октомври 2012 год., гр.  Бургас. 

5. Добрев Х, Д. Ночева, Р. Христова, Н. Вутова. Pearly Penile 

Papules. XIX-та Национална конференция по дерматология и венерология, 

11-13 октомври 2012 год., гр. Бургас. Годишни Софийски дерматологични 

дни “проф. д-р Асен Дурмишев” “Рядко наблюдавани клинични случаи”. 

Пето заседание – случай 6.  

6. Добрев Х., Н. Вутова, А. Чапанова, Е. Порязова, Д. Ночева, Р. 

Христова. Carcinoma basocellulare при пациент с Psoriasis vulgaris. XIX-та 

Национална конференция по дерматология и венерология, 11-13 октомври 

2012 год., гр. Бургас. Годишни Софийски дерматологични дни “проф. д-р 

http://meduniversity-plovdiv.bg/files/mnd_2013.pdf
http://meduniversity-plovdiv.bg/files/mnd_2013.pdf
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Асен Дурмишев” “Рядко наблюдавани клинични случаи”. Четвърто 

заседание – случай 4. 

7. Добрев Х., Д. Ночева, Н. Вутова, Р. Христова, Д. Вучев, Р. 

Грънчарова. Leischmaniosis cutanea – дерматоскопска диагноза и 

криотерапия. XIX-та Национална конференция по дерматология и 

венерология, 11-13 октомври 2012 год., гр. Бургас. Годишни Софийски 

дерматологични дни “проф. д-р Асен Дурмишев” “Рядко наблюдавани 

клинични случаи”. Второ заседание – случай 4. 

8. Ночева Д, Х. Добрев. Bier’s spots. Начален курс по 

капиляроскопия, 15-21 ноември 2012 год., гр. Пловдив  Пети учебен ден. 
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9. РЕЗЮМЕ 

 

Дерматоскопията е неинвазивен метод за in vivo наблюдение на 

морфологичните структури на епидермиса и папиларната дерма, 

изключително полезен при диагностициране на пигментни и непигментни 

кожни тумори, инфекциозни и възпалителни заболявания на кожата.  

Основна цел на дисертационния труд е проучване на степента на познаване 

и използване на дерматоскопията от българските дерматолози, ролята на 

метода за ранно откриване на кожни тумори, както и за диагностициране и 

проследяване на някои инфекциозни, възпалителни и редки кожни 

заболявания. За целта са използвани анкетен метод и три вида дигитални 

видеодерматоскопи с увеличение от 60 до 500х, нативна и с имерсия или 

поляризирана светлина техника, и специализиран софтуер.   

В първото проучване, част от Европейското проучване 

Eurodermoscopy (2014), са анкетирани 140 български дерматолози. 

Установено е, че 102 (78%) от тях я използват в практиката, 67 (51%) са 

преминали обучение, 63 (48%) използват ръчни дерматоскопи и 47 (36%) - 

правилото ABCD. 

Във второто проучване са включени 140 пациенти, прегледани по 

време на ежегодните кампании Евромеланома в Кожна клиника – Пловдив 

(2011-2015). Дерматоскопски са изследвани 389 лезии, от които 212 

(54.5%) пигментни (най-често обикновени пигментни невуси), 168 (43.2%) 

непигментни (най-често себорейни кератози) и 9 (2.3%) съмнителни лезии, 
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от които 7 базоцелуларни карциноми, потвърден след ексцизия, и 2 лезии 

непотвърдени за меланом.  

В третото проучването, при 177 пациенти са изследвани и описани 

дерматоскопските характеристики на кожни лезии при 15 вида 

заболявания - verruca, molluscum contagiosum, scabies, leishmaniasis cutis, 

psoriasis, lichen planus, nevus Sutton, carcinoma basocellulare, carcinoma 

spinocellulare, pearly penile papules, Fordyce spots, Beer spots, Campbell De 

Morgan spots, lichen spinulosus, fingerprint dermatitis. При част от 

пациентите е проследена промяната в дерматоскопската картина след 

лечение. 

Резултатите от направените проучвания показват нарасналата 

популярност и използване на дерматоскопията от българските 

дерматолози. Допълването на клиничния преглед с дерматоскопско 

изследване подпомага ранното откриване и проследяване на кожните 

тумори. Всяко от изследваните кожни заболявания има специфични 

дерматоскопски характеристики, които подпомагат неговото 

диагностициране. 

В заключение, дигиталната дерматоскопия увеличава възможностите 

за диагностициране и проследяване на различни кожни заболявания, 

намалява необходимостта от инвазивни изследвания и има голяма 

практическа стойност в ежедневната практика на дерматолога.  

Ключови думи: дерматоскопия, видеодерматоскопия 

 

 

11. SUMMARY 

 

Dermatoscopy is a noninvasive diagnostic technique for in vivo observation of  

morphological structures of epidermis and papillary dermis, extremely useful in  

the diagnosis of pigmented and non-pigmented skin tumors, infectious and 

inflammatory diseases of the skin. 

The main objectives of this thesis were to determine the level of knowledge and 

use of dermatoscopy by Bulgarian dermatologists, the importance of method for 

early detection of skin tumors as well as for diagnosis and monitoring of certain 

infectious, inflammatory and rare skin diseases. An online survey, three types of 

digital videodermatoscopes with magnification from 60 to 500x, native, with 

immersion or polarized light dermatoscopic technique, as well as special 

software have been used. 

In the first study, which was a part of the European study named 

Eurodermoscopy (2014), we collected 130 valid answers from Bulgarian 

dermatologists, of which 78% reported use of dermoscopy. Dermoscopy training 

was reported by 51% of dermoscopy users. 48% of them have hand-held 

dermatoscopes and 47 (36%) use ABCD rule. 

In the second study, which was a part of the campaign Euromelanoma (2011-

2015), a total of 140 patients have been examined at the Clinic of Dermatology. 
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We examined 389 skin lesions with dermoscopy techniques. 54% of them were 

pigmented (common nevi at most), 43 % were non-pigmented (seborrhoic 

keratosis at most) and 9 (2.3%) were suspicion skin lesions, 7 of them for 

carcinoma basocellulare, which have been histopathology proven and 2 for 

melanoma malignum which have not been proven. 

In the third study, 177 patients have been investigated and dermatoscopic 

features of 15 different skin diseases such as verruca, molluscum contagiosum, 

scabies, leishmaniasis cutis, psoriasis, lichen planus, nevus Sutton, carcinoma 

basocellulare, carcinoma spinocellulare, pearly penile papules, Fordyce spots, 

Beer spots, Campbell De Morgan spots, lichen spinulosus, fingerprint dermatitis 

were described. Some lesions have been monitored, as well. 

Conclusions: We found an increasing usage of dermoscopy by Bulgarian 

dermatologists. The supplementation of clinical examination with dermatoscopy 

increases early diagnosis and facilitates the monitoring of skin tumors. The skin 

diseases investigated showed specific dermatoscopic features that improves 

making of diagnosis. 

In conclusion, digital dermoscopy increases the possibilities for early diagnosis 

and monitoring of different skin diseases, reduces the need of unnecessary skin 

biopsies and have great practical value in daily practice of dermatologists. 

Keywords: dermatoscopy, videodermatoscopy 
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