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Дисертационният труд е одобрен и насочен за защита от разширен катедрен съвет на
катедра „Специална хирургия“ , МУ – гр. Пловдив.

Пациентите включени в проучването във връзка с дисертацията са оперирани предимно
в Отделение по пластична, възстановителна и естетична хирургия и проследявани в
Онкодерматологичен кабинет към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен.
Патохистологичните изследвания са извършени в Отделение по патологична анатомия
към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен.

Дисертационният труд съдържа 246 страници заедно с двете приложения и е онагледен
с 38 таблици, 51 цветни фигури и 22 снимки. Библиографията обхваща 299 литературни
източника, от които на кирилица са 3, а на латиница 296.

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на ……………………от……………ч.
във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ - гр. Пловдив.

Материалите по защитата са предоставени на разположение на сайта на МУ - гр.
Пловдив – www.mu-plovdiv.bg
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Използвани съкращения
АМ - Ахроматичен меланом
ГИТ - Гастроинтестинален тракт
КАТ - Компютърна аксиална томография
MM - Малигнен Меланом
ПЕТ/КТ - Позитронно-емисионен томограф/Компютърна томография
ПКК - Пълна кръвна картина
ПМ - Пигментен меланом
СЛБ - Сентинелна лимфна биопсия
СЛВ - Сентинелен лимфен възел
СПИН - Синдром на придобита имунна недостатъчност
СУЕ - Скорост на утаяване на еритроцитите
УМБАЛ - Университетска болница за активно лечение
УНГ – Уши нос гърло специалист
ЦНС - Централна нервна система
ЯМР - Ядрено-магнитен резонанс
ABCDE - Дерматоскопски критерии за меланом
ANOVA - Analysis of variance
BAD - British Association of Dermatologists
BRAF - Proto-Oncogene
ESMO - European Society for Medical Oncology
LDH - Lactate dehydrogenase
NCCN -

National Comprehensive Cancer Network

TNM - Classification of Malignant Tumours
99Tc - Technetium-99
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Увод
Заболеваемостта и болестността от малигнен меланом на кожата в световен мащаб
непрекъснато нараства. Лидер в това отношение е Нова Зеландия със заболеваемост от
50/100 000. Наблюдава се и тенденция към подмладяване на засегнатите групи, което
още повече увеличава тежестта на проблема. Това заедно с изключителната агресивност
на протичане на болестта я поставя в челните места по значимост сред онкологичните
заболявания. Всичко посочено до тук в пълна сила важи и за България, като
статистическите данни са следните: болестност за 2013 г. 57,4/100 000, за 2014 г. 59/100
000, а за 2015 г. 61/100 000, заболеваемостта за 2013 г. 5,8/100 000, за 2014 и 2015 години
тя е 6,5/100 000, а смъртността за 2016 г. от своя страна е в рамките на 2,1/100 000 души.
Дебело трябва да се подчертае, че България е на едно от последните места по
заболеваемост от първичен меланом на кожата в Европа, но смъртността в групата на
болните е една от най-високите от всички европейски страни. Причина за това е, че в поголяма част от случаите, заболяването се открива в напреднал стадий, а лечението с
медикаменти е твърде скъпо. По този повод правилното и навременно медицинско
обгрижване на пациента с малигнен меланом е от огромно значение за подобряване
изхода от лечението на това коварно заболяване. То трябва да бъде унифицирано и
съобразено с най-модерните световни тенденции.
За съжаление в момента у нас не съществува единно становище за превенция,
диагностика, лечение и проследяване на тези болни, а само някои по-общи насоки
създадени при обсъждане на въпроса от дерматолози, патологоанатоми, радиолози и
онколози.

Литературен обзор
Въведение
Думата „меланом“ за пръв път е употребена от Рене Ланец, който в свой ръкопис през
1812 г. описва случай с дисеминация на заболяването. Малигненият меланом се развива
след злокачествена трансформация на пигментообразуващите меланоцити. По-голямата
част от тях са разположени в базалния слой на епидермиса на кожата, но се намират
такива разположени в очите, ушите, ГИТ, пикочо-половата система, менингите.

Етиопатогенеза
1. Ултравиолетова радиация.
2. Кожен фототип.
3. Пигментни невуси
4. Употреба на пестициди
5. Продължително излагане на слънце и изгаряне
6. Генетични фактори
7. Географско местоположение
8. Фамилност
9. Имуносупресивни състояния
10. Немеланомни кожни карциноми
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Клинична картина
Цветът на меланома обикновено варира от розов за амиелотичния вариант, до най-често
срещаният черно-син за пигментните варианти. Формата на лезията е твърде различна и
с неравни граници. Може да е надигната, покрита с крусти или с вторични промени, като
ерозии и улцерации, а размерът в диаметър е обикновено над 5 мм.
От огромно значение за подобряване прогнозата на малигнения меланом на кожата е
ранната диагностика. По този повод са въведени ABCDE критерии за малигнена промяна
на съществуващи невуси. Те включват:
1. Asymmetry (асиметрия) – неправилна форма
2. Borders (граници) – неправилни граници с множество ъгли
3. Color (цвят) – промяната на цвета и видът му е характерна черта на меланомите
4. Diameter (диаметър) – най-често диаметърът им е над 5 мм., но напоследък
зачестяват случаите с такъв под тази стойност
5. Evolving over time (развитие във времето) – малигнените лезии никога не са
стационирани във времето, те променят характеристиките си (размер, цвят форма,
сърбеж, кървене) обикновено към по-лошо.

Клинични субтипове на малигнения меланом

1. Повърхностно разпространяващ се меланом
2. Лентиго малигна и лентиго малигна меланом
3. Нодуларен меланом
4. Акрално лентигинозен меланом
5. Амеланотичен меланом
6. Дезмопластичен меланом
7. Невоиден меланом
8. Мукозен меланом
9. Ювенилен меланом

Диагноза
1. Анамнеза
2. Физикално изследване
•
•

Оглед
Дерматоскопия
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3. Лабораторни изследвания
•
•
•

ПКК и СУЕ
Изследване на протеин S100 в серума
Изследване на LDH

4. Апаратни изследвания
•
•
•

Ултразвуково изследване
Рентгенография на бял дроб и сърце
КАТ, ЯМР, ПЕТ/КТ

5. Биопсия на първичната лезия
•
•
•

Ексцизионна (тотална) биопсия
Парциална биопсия
Тънкоиглена аспирационна биопсия

6. Патологоанатомично изследване на биопсичния материал
• Оценка по Бреслау
• Оценка по Кларк
7. Стадиране по TNM класификация

Лечение

1. Радикална реексцизия на туморното ложе
2. Извършване на сентинелна биопсия на регионалните лимфни възли
3. Лимфна дисекция на регионалните лимфни възли
4. Допълнително хирургично лечение
•
•

Отстраняване на далечни метастази
Отстраняване на локални рецидиви

5. Консервативно лечение
•
•
•
6. Проследяване

Локална терапия
Системна терапия
Радиотерапия
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Цел
Проучване различията по основни прогностични показатели и свързаните с тях
преживяемост и смъртност при наши пациенти с малигнен меланом на кожата за периода
2012 – 2016 г. с представяне на най-новите практически аспекти в хирургичното им
третиране и последващо създаване на работещ алгоритъм за диагностика, лечение и
проследяване, адаптиран спрямо условията в България .

Задачи
1. Да се изяснят различията по пол, възраст, локализация, хистологичен вариант,
дебелина на тумора, дълбочина на инвазия, лимфна дисекция, локален рецидив,
далечни метастази, стадий на заболяването и наличието на съпътстващи
онкологични и неонкологични заболявания при пациенти с малигнен меланом на
кожата в групите без и със сентинелна лимфна биопсия.
2. Да се сравнят преживяемостта и смъртността при пациенти с малигнен меланом на
кожата в групите без и със сентинелна лимфна биопсия, както и да се отчете
зависимостта им от пола, локализацията на заболяването, хистологичния вариант на
меланома, дебелината на тумора по Бреслау, дълбочината на инвазия по Кларк,
наличието и вида на лимфна дисекция, наличието на локален рецидив, наличие на
далечни метастази и стадия на заболяването.
3. Да се проучат и опишат съвременните показания, методи и произтичащите от тях
резултати при извършването на реексцизия, сентинелна биопсия и лимфна дисекция
при пациенти с малигнен меланом на кожата.

4.

Да се създаде адаптиран към условията в България алгоритъм за диагностика,
лечение и проследяване на пациентите с малигнен меланом на кожата, който да бъде
представен в индивидуална печатна форма наречена „Лист на пациента с малигнен
меланом на кожата“.

Материал и методи
1. Пациенти.
2. Съвременни ръководства за лечение и проследяване на пациенти с малигнен
меланом на кожата на водещи по този проблем страни в света.
3. Хирургически методи
4. Статистически методи
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Пациенти

Включени са общо 151 броя пациенти с малигнен меланом на кожата, лекувани
оперативно, основно в Отделение по пластична и възстановителна хирургия на УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен за периода 2012 – 2016 година. От тях мъжете са
78 бр./51,7%, а жените 73 бр./48,3%, като възрастовия диапазон е между 17 и 91 години.
Те бяха разделени в две групи в зависимост от това дали имат извършена или не
сентинелна биопсия на регионалните лимфни възли, като и в двете групи има пациенти
с лимфна дисекция.
1. Групата на пациентите със сентинелна биопсия е съставена от 58 човека, от които
26 мъже и 32 жени.
2. Групата на пациентите без сентинелна биопсия е съставена от 93 човека, от които
52 мъже и 41 жени.
Съвременни ръководства за лечение и проследяване на пациенти с малигнен
меланом на кожата

Проучиха се в детайли най-модерните ръководстава за мениджмънт на малигнения
меланом на кожата, като това на Национална мрежа за борба с рака на САЩ (NCCN),
Европейско дружество за медицинска онкология (ESMO), Британската асоциация на
дерматолозите (BAD), както и на дерматологичните дружества на Германия, Швейцария,
Австралия и Нова Зеландия и т.н.
Хирургически методи

Сентинелна лимфна биопсия и реексцизия

За осъществяване на сентинелната биопсия ние сме приели комбиниран метод за
оцветяване на възлите посредством радиофармацефтик 99Tc сулфоколоид и колорант
Patent blue V. Оперативната техника вклчючва разрез на кожата на предварително
маркираното място след сцинтиграфията с последващо намиране на оцветен в синьо
сентинелен лимфен възел, отстраняването му и изпращане за хистопатологично
изследване.
Следва реексцизия на белега от предходната биопсия на тумора, като разстоянието на
околния разрез е в пряка зависимост от дебелината на меланома. В нашите случаи е
обикновено в радиус от 2 см. Отстраненото кожно ламбо отново се изпраща за траен
хистологичен препарат, при който да се търси остатъчен тумор.
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Лимфна дисекция

Тя представлява оперативно отстраняване на засегнатия от метастатичен процес
регионален лимфен басейн. Приоритет за нашия екип бяха аксиларната и ингвинофеморална лимфни дисекции, докато шийните бяха извършени от специалисти по УНГ
болести. Трябва да се отбележи, че последните бяха приложени само при четири
пациента.

➢ Аксиларна лимфна дисекция

Според най-съвременните ръководства тя трябва да се извърши на 3 нива, определящи
се спрямо положението на малкия пекторален мускул.
➢ Ингвино-феморална дисекция

Отстраняват се цялата лимфно-мастната тъкан лежаща върху и под ингвиналния
лигамент до върха на триъгълника на Скарпа, както и около феморалните съдове в самия
него.

Отсраняване на локални рецидиви, мускулни и кожни метастази

Тук хирургическата техника се изразява в изрязване в здраво и по възможност на
отстояние от 2 см. на всички установени лезии.

Статистически методи
Данните са въведени и обработени със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 24.0. За
ниво на значимост, при което се отхвърля нулевата хипотеза бе прието p<0.05.
Бяха приложени следните статистически методи:
1.
2.
3.
4.

Дескриптивен анализ – в табличен вид е представено честотното
разпределение на разглежданите признаци, разбити по групи на изследване.
Кростабулация – за търсене на връзка между категорийни признаци.
Графичен анализ – за визуализация на получените резултати.
Тест χ2 - за проверка на хипотези за наличие на връзка между категорийни
променливи.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Точен тест на Фишер - за търсене на зависимост между две категорийни
променливи.
Параметричен Т-тест на Стюдент – за проверка на хипотези за различие между
средните аритметични на две независими извадки.
ANOVA – за сравняване средните на повече от 2 променливи.
Корелационен анализ – за откриване връзка между 2 величини.
Вариационен анализ – за оценка на характеристиките на централната
тенденция и разсейване на данните.
Алтернативен анализ – за сравняване на относителни дялове.
Тест на Каплан-Майер и регресия по Кокс за оценка разликите в
преживяемостта и факторите, които влияят.
Критерии за валидност на тестове.
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Резултати и обсъждане

I.

Да се изяснят различията по пол, възраст, локализация, хистологичен
вариант, дебелина на тумора, дълбочина на инвазия, лимфна дисекция,
локален рецидив, далечни метастази, стадий на заболяването и наличието на
съпътстващи онкологични и неонкологични заболявания при пациенти с
малигнен меланом на кожата в групите без и със сентинелна лимфна
биопсия.

I.1 Разпределение на пациентите с ММ по пол
➢

Общо

От 151 броя пациенти с малигнен меланом на кожата, мъжете са 78 бр.(51,7%), а жените
73 бр.(48,3%) (Фиг. 1).

52,0

51,7%

мъже

жени

51,0
50,0
49,0
48,3%
48,0
47,0
46,0
малигнен меланом на кожата

Разпределение на пациентите с ММ по пол

Фигура 1

Нашите резултати показаха, че малигненият меланом на кожата е по-чест при мъжете
(51,7%), от колкото при жените (48,3%), което напълно кореспондира с данните от
чуждестранните научни източници.
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➢
Разпределението в групите със сентинелна и без сентинелна
биопсия
•
•
•

От всички 151 изследвани пациенти с ММ, сентинелна лимфна биопсия е
извършена на 58 от тях, като 26 (44.8%) са мъже, а 32 (55.2%) жени. Тук липсват
сигнификантни различия по пол.
В групата на пациентите без сентинелна биопсия са включени 93 човека, от които
52 бр.(55.9%) мъже и 41бр.(44.1%) жени.
В групата на мъжете 52 бр./66,7% са без сентинелна биопсия, а 26 бр.(33,3%) са с
такава. В групата на жените резултатите са съответно 41бр.(56,2%) и 32
бр.(43,8%) (Фиг. 2).
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Разпределение на пациентите с ММ без и със СЛБ по пол

Фигура 2

Анализът на данните ни показва, че в групата на пациентите със сентинелна биопсия
преобладават жените (55,2%), докато в групата без такава преобладават мъжете (55,9%).
Сравнявайки резултатите си с тези на Гершенвалд и колектив установихме, че при
тяхното проучване в групата с извършена сентинелна биопсия преобладават мъжете
(57,5%).

I.2 Разпределение на пациентите с ММ по хистологичен вариант
➢

Общо

Пациентите с пигментния вариант представляват 90,7% от всички болни с ММ на кожата
(Фиг. 3).
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Разпределение на пациентите с ММ според хистологията

Фигура 3

При анализа на резултатите ни установихме, че намереното от нас процентно ниво на
ахроматичния меланом от 9,3% е малко над споменатите в литературата средни нива от
8%.

➢
Разпределението в групите със сентинелна и без сентинелна
биопсия
В групата със сентинелна биопсия едва 3,4 % съставляват пациентите с ахроматичен
ММ, а в групата без такава те са 12,9% (Фиг. 4).
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Фигура 4
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Честотата на извършените СЛБ е около 3 пъти по-висока при пациенти с пигментен
меланом (40.9%) спрямо тези с ахроматичен меланом (14.3%), като различията в групите
са сигнификантни (χ2=3.796, p=0.051, N=151).
Намерената от нас сигнификантна разлика (χ2=3.796, p=0.051, N=151) в честотата на
извършените СЛБ при пациенти с пигментен меланом (40.9%) спрямо тези с
ахроматичен (14.3%) се дължи на факта, че диагностицирането на последния става в
късен стадий, което в повечето случаи не позволява извършването на сентинелна
биопсия.

I.3 Разпределение на пациентите с ММ според дебелината на тумора по Бреслау
➢

Общо

С най-голяма честота са пациентите с дебелина на ММ по Бреслау м-у 2.1 и 4.0 мм.27,8%, следвани от пациентите с дебелина над 4.1 мм. (Фиг. 5).
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Разпределение на пациентите според дебелината на ММ по Бреслау

Фигура 5

Средната дебелина на ММ по Бреслау при цялата група пациенти е 2.40 мм. със
стойности между 0 и 11 мм.
Установената от нас най-висока честота (27,8%) на пациентите с дебелината на ММ по
Бреслау м-у 2.1 и 4.0 мм. значително се различава от резултатите докладвани от Морис
Ейнгер и колектив, представящи най-висока честота (39.3% ) при пациентите с дебелина
на тумора по Бреслау под 1 мм. Това показва, че първичното диагностициране на ММ в
нашите условия се осъществява на по-късен етап, когато дебелината на меланома е поголяма.
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➢
Разпределението в групите със сентинелна и без сентинелна
биопсия
В групата без сентинелна биопсия преобладават пациентите с дебелина на меланома по
Бреслау над 4.1 мм. - 32,2%, а в групата със СЛБ пациентите с дебелина на тумора между
1.1 и 2.0 мм. - 39,7%.
Средната дебелина на ММ по Бреслау в групата без сентинелна биопсия е 2.5 мм. с
вариация между 0 и 11 мм., а тази в групата със СЛБ е 1.8 мм. със стойности между 1 и
5 мм.
Установяваме по-висок дял на пациентите с малигнен меланом на кожата и извършена
сентинелна лимфна биопсия, при които туморната инвазия е в границите 0.76-1 мм., 1.12.0 мм. и 2.1-4.0 мм. Изключение правят двете крайни групи (съотв. инвазия под 0.75 мм.
и инвазия над 4.1 мм.), при които е по-висок делът на пациентите с ММ без извършена
СЛБ, като различията са сигнификантни (χ2=29.563, p=0.001, N=151) (Фиг. 6).
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Фигура 6

Отчетената от нас статистически сигнификантна разлика (χ2=29.563, p=0.001, N=151) в
групите с инвазия под 0.75 мм. и над 4.1 мм., където делът на пациентите с ММ без
извършена СЛБ е по-висок спрямо групата с извършена такава, кореспондира с
показанието за извършване на СЛБ, а именно дебелина на ММ по Бреслау между 0.75 и
4.1 мм.
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I.4 Разпределение на пациентите с ММ според наличието на локален рецидив
➢ Общо
Локалните рецидиви на ММ се наблюдават при 13 пациента, което представлява 8,6%
от всички пациенти (Фиг. 7).
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Фигура 7

Намереното от нас при статистическия анализ на данните ниво на локални рецидиви от
8,6% е около 2 пъти по-високо от цитираните в литературата м-у 3 и 5%.
Тези резултати отново показват, че първичната диагноза ММ на кожата на пациентите
ни е поставена при относително напреднали тумори.

➢ Разпределението в групите със сентинелна и без сентинелна
биопсия
Анализът на резултатите на пациентите без СЛБ показва, че локални рецидиви се
откриват при 10 човека (10,8%), а в групата със СЛБ те са 3 (5,2%). Това ги прави около
2 пъти по-чести при болните от първата група (Фиг. 8).
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Фигура 8

Тук за съжаление не може да бъде изведена категорична сигнификантност, тъй като
броят на случаите е твърде малък (под 15) за да бъде изчислена тя статистически
коректно.
Статистическите ни резултатите показват 5,2% локални рецидиви в групата със СЛБ,
което напълно кореспондира с показаните нива от 5,3% в проучването на Саковска и
колектив.
По-ниските нива на локални рецидиви наблюдавани в групата със СЛБ вероятно се
дължат на по-ранните стадии, в които се намират включените в нея пациенти.

I.5 Разпределение на пациентите с ММ според стадия на заболяването
➢ Общо
Прави впечатление, че при болшинството от изследваните пациенти заболяването е в
напреднал стадий – 39 (25.8%) са в IV стадий, 12 (7,9%) в III стадий, а 19 (12.6%) в стадий
IIC. С по-добра прогноза са около 37% от пациентите – 26 (17.2%) са в стадий IB, 21
(13.9%) в стадий IA, а 9 (6.1%) в стадий 0 (Фиг. 9).
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Анализирайки данните относно стадия на ММ, в който се намират болните ни, се
установи че повечето (33,7%) са в стадии III и IV. Това е в абсолютен противовес с
данните на много колективи извършили мащабни проучвания по този въпрос,
показващи, че техните пациенти в най-нисък процент са в тези два стадия. Този наш
резултат трябва дебело да се подчертае, като една много негативна тенденция в
диагностицирането и лечението на пациентите с малигнен меланом на кожата в
България.

➢ Разпределението в групите със сентинелна и без сентинелна
биопсия
При анализа на разпределението на пациентите с ММ на кожата по стадии в групите без
и със сентинелна биопсия се оказа, че в първата група преобладаваща част от болните са
в IV стадий - 29% (27 болни), а във втората пациентите в IB стадий - 29,3%(17 болни)
(Фиг. 10).
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Налице са сигнификантни различия в групите според извършването на СЛБ и
стадирането на заболяването. Делът на пациентите с ММ в стадий IB е 3 пъти по-висок
при извършена СЛБ (29.3%), отколкото при липсата на такава (9.7%). Около три пъти е
по-висок делът на пациентите със СЛБ, при които ММ е в стадий IIA (13.8%) спрямо
тези, на които не е извършена СЛБ (5.4%). При 29% от пациентите без извършена СЛБ
ММ е в стадий IV в сравнение с 20.7% от пациентите с извършена СЛБ, като различията
са сигнификантни (χ2=28.204, p=0.001, N=151).

При сравняване данните ни относно стадия на ММ в групата със СЛБ с тези в групата
без , установихме 3 пъти по-високи дяловете на пациентите в стадий IB и IIA в първата,
както и значително по-нисък дял на пациентите в последните два стадия на заболяването,
като различията тук са сигнификантни (χ2=28.204, p=0.001, N=151). Това се дължи на
факта, че стриктно сме спазвали индикациите за осъществяване на СЛБ, които по
принцип изключват болните в най-напреднал стадий, защото там вероятността от
локално и системно метастазиране е огромна.
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II.

Да се сравнят преживяемостта и смъртността при пациенти с малигнен
меланом на кожата в групите без и със сентинелна лимфна биопсия, както и
да се отчете зависимостта им от пола, локализацията на заболяването,
хистологичния вариант на меланома, дебелината на тумора по Бреслау,
дълбочината на инвазия по Кларк, наличието и вида на лимфна дисекция,
наличието на локален рецидив, наличие на далечни метастази и стадия на
заболяването.

II.1

Средна преживяемост в месеци в зависимост от пола

Медианната преживяемост от малигнен меланом е по-висока при жените (x̅=72 мес.,
SE=0.0), отколкото при мъжете (x͠=45 мес., SE=6.2), като различията са статистически
значими (log rank=5.975; df=1; p=0.015). Вероятността мъж с меланом да преживее 1
година след поставяне на диагнозата е 88% и е по-ниска от прежияемостта при жените
за същия период от време (t=11) (90%). За съжаление наличието на много т.нар. censored
cases (цензурирани случаи) не позволява да се прави паралелно сравнение на
преживяемостта между мъжете и жените след втората, третата и последващи години от
диагностицирането на злокачественото заболяване (Фиг. 11).

Каплан-Майер крива на преживяемостта
при пациенти с ММ според пола

Фигура 11
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Установената от нас сигнификантна разлика (log rank=5.975; df=1; p=0.015) в
медианната преживяемост от малигнен меланом на кожата при жените (x̅=72 мес.,
SE=0.0) и мъжете (x͠=45 мес., SE=6.2) напълно съвпада с данните дадени от Йозе и
колектив при популационно-базираното проучване на 11 774 болни с ММ извършено в
Мюнхен ( Германия ) за периода 1978 – 2007 г. и вероятно говори за биологични различия
между двата пола при развитие на заболяването или различно, зависещо от пола
взаимодействие между болест и гостоприемник.
II.2

Средна преживяемост в месеци според хистологичния вариант на ММ.

Смъртността от ахроматичен меланом е около 3 пъти по-висока (71.4%) спрямо тази от
пигментен меланом (26.4%). Вероятността пациент с АМ да преживее 1 година след
диагностициране на заболяването е 92.9% и е по-ниска от тази на пациент с ПМ (94.9%).
Пациент с АМ има 62.5% вероятност за 28-месечна преживяемост (81.1% при пациент с
ПМ), 41.7% вероятност за 36-месечна преживяемост (76.6% при пациент с ПМ) и едва
13.9% вероятност да преживее 48 месеца (69.2% при пациент с ПМ). Медианната
преживяемост е два пъти по-висока при пациенти с ПМ (x͠=72 мес.) спрямо 36-мес.
преживяемост при пациенти с АМ, като различията в двете групи са статистически
значими (log rank=8.634; df=1; p=0.003) (Фиг. 12).

Каплан-Майер крива на преживяемостта при
пациенти с ММ според хистологичния вариант на тумора

Фигура 12

Анализирайки статистическите данни относно преживяемостта в месеци при
ахроматичния хистологичен вариант на меланома на кожата спрямо пигментния,
установихме че тя е 2 пъти по-ниска при първия - x͠=36 мес. спрямо x͠=72 мес., като
различията в двете групи са статистически значими (log rank=8.634; df=1; p=0.003). Това
напълно отговаря на резултатите от други подобни проучвания по тази тема. Причините
за това се крият във фактите, че амеланотичният вариант протича по-агресивно, като дава
по-рано далечни метастази и по-често локални рецидиви, а освен това диагностиката му
се осъществява твърде късно, поради нетипичната клинична картина.
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II.3
Средна преживяемост в месеци според наличието на локален рецидив при
пациентите с ММ.
Каплан-Майер кривата на преживяемост има по-стръмен наклон при пациенти, при
които е установен локален рецидив на заболяването, което е свързано с по-лошата
прогноза на ММ. Вреоятността за 12-месечна преживяемост е 92.3% при локален
рецидив (94.9% при липса на рецидив), 24-месечна преживяемост при наличие на
локален рецидив е с вероятност 60.6% (85.1% при липса на рецидив), 36-месечна
преживяемост при наличен локален рецидив е с вероятност 40.4% (76.7% при липса на
рецидив). Медианната преживяемост е над 3 пъти по-висока при липса на локален
рецидив на ММ (x͠=120 мес.), отколкото при наличен такъв (x͠=36 мес.), като различията
в групите са сигнификантни (log rank=9.618; df=1; p=0.002) (Фиг. 13).
.

Каплан-Майер крива на преживяемостта при пациенти
с ММ според наличието или липсата на локален рецидив

Фигура 13

Отчитайки резултатите от средната преживяемост на пациентите с ММ на кожата с
наличие или не на локален рецидив, установихме че Каплан-Майер кривата е по-стръмна
при болните с такъв, което е свързано с по-лошата прогноза на заболяването.
Вероятността за 12-месечна преживяемост е 92.3% при болните с локален рецидив и
94.9% при тези без, за 24-месечна преживяемост резултатите са съответно 60,6% към
85,1%, а за 36-месечна преживяемост те са 40.4% към 76.7%. Медианната преживяемост
е над 3 пъти по-висока при липса на локален рецидив на ММ (x͠=120 мес.), отколкото при
наличен такъв (x͠=36 мес.), като различията в групите са сигнификантни (log rank=9.618;
df=1; p=0.002). Данните ни напълно съвпадат с тези от други подобни проучвания и
показват, че наличието на локален рецидив е един от основните фактори, влошаващ
преживяемостта при болните с ММ на кожата.

24

II.4 Средна преживяемост в месеци според стадия на заболяването при пациентите
с ММ
Специфичният вид на всяка от кривите на Каплан-Майер потвърждава значението на
стадия на заболяването върху прогнозата на ММ. Вероятността за 12-месечна
преживяемост при пациенти в стадий IV е 84.6% и 91.7% при пациенти в стадий III и
е по-ниска от тази на пациенти в по-ранен стадий на заболяването (94.4% при пациенти
в IIC стадий). Вероятността пациент с ММ в стадий IV да преживее втората година след
поставяне на диагнозата е 65.8% и е по-ниска от тази на пациент в стадий III (70.7%).
Тригодишна преживяемост от ММ е с 31.4% вероятност при пациенти в стадий III и
47.6% при пациенти в стадии IV и IIC (Фиг. 14).

Каплан-Майер крива на преживяемостта при
пациенти с ММ спореде стадия на заболяването

Фигура 14

Статистическият анализ на резултатите относно средната преживяемост според стадия
на заболяването при пациентите с кожен ММ показа специфичен вид на всяка от кривите
на Каплан-Майер. Това потвърждава значението на стадия за прогнозата на
заболяването. Вероятността за 12-месечна преживяемост при пациенти в стадий IV и
стадий III е съответно 84.6% и 91.7%, като е по-ниска от тази на болните в по-ранен
стадий на заболяването - 94.4% при пациенти в стадий IIC. Зависимостите са подобни и
при отчитане на дву и тригодишната преживяемост. Тези резултати са напълно
съпоставими с данните изнесени в литературата от други авторски колективи.
Горепосоченото е доказателство за това, че стадият на заболяването също спада към
основните прогностични фактори силно влияещи върху преживяемостта.
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III.

Да се проучат и опишат съвременните показания, методи и произтичащите
от тях резултати при извършването на реексцизия, сентинелна биопсия и
лимфна дисекция при пациенти с малигнен меланом на кожата.

III.1 Сентинелна биопсия.

➢ Най-съвременните показания, които бяха проучени и използвани от нас
при осъществяването на сентинелната биопсия са:
•

Негативни при клиничен преглед регионални лимфни възли

•

Дебелина на кожния меланом по Breslow над 1 мм.

•

При меланоми с дебелина от 0,76-1 мм. извършването на
сентинелна биопсия трябва предварително да се обсъди и
прецизира, като се приложи индивидуален подход спрямо
конкретния случай.

•

За меланоми с дебелина под 0,75 мм. Биопсията на сентинелен
лимфен възел се извършва само по-изключение и то при
допълнителни фактори, като съпътстващи улцерации на тумора,
повишен митотичен индекс, млада възраст и т.н.

➢ Метод на сентинелна биопсия

Използвахме двойно детекционен метод, при който първоначално прилагахме строго
интрадермално около белега от предходната биопсия на меланома радиофармацефтик
99Tc сулфоколоид. Изготвяхме лимфосцинтиграфска карта на регионалния лимфен
басейн (Фиг.15), като поставяхме кожни маркери на местата на сентинелните лимфни
възли след изследване в гама-камера (Фиг.16).
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Лимфосцинтиграфска карта

Фигура 15

Кожни маркери върху кожата спрямо
лимфосцинтиграфската карта на СЛВ

Фигура 16
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На следващ етап в операционната зала след отрицателна кожно-алергична проба отново
строго интрадермално около цикатрикса от биопсията поставяхме на около 8-10 места в
доза 1-2 мл. колоранта Patent blue V (Фиг.17).

Инжектиране на Patent blue V

Фигура 17

Търсенето на стражевия лимфен възел започва след 6-8 мин. и се осъществява чрез
стандартна оперативна техника, като е съобразено с кожните маркери и наличието на
оцветен лимфатик, водещ до син лимфен възел (Фиг.18).

Оцветени в синьо лимфатик и СЛВ

Фигура 18
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➢ Резултати
Средна продължителност на сентинелната биопсия бе 30 мин. с вариране между 10 и
60 мин., като не сме наблюдавали при нито един от случаите усложнения свързани с
нарушения в регионалния лимфоотток (Фиг. 19).

Времетраене на сентинелната биопсия

Фигура 19

Екипът ни извърши подробно проучване на най-съвременните показания и
противопоказания за извършване на сентинелна биопсия при малигнен меланом на
кожата в литературата и стриктно се придържаше към тях.
Ние за пръв път в България рутинно използвахме двойно детекционен метод с 99Tc
сулфоколоид и Patent blue V при откриване на сентинелните лимфни възли, както е
описана методиката в литературата. Първоначално извършвахме задължително кожноалергична проба за да се тества свръхчувствителност на организма към багрилото. При
двама от пациентите ни се установи такава, съпроводена с уртикария на широк
периметър около пробата, както и везикули на самата нея. На тях не се извърши
биопсията, а само реексцизия на мястото на тумора. Позволихме си да направим и
няколко собствени модификации на метода, като по-големият брой места на
инжектиране на Patent blue V (8-10 места), допълнително инжектиране на багрилото ако
първоначално не попаднем на оцветени лимфатик или възел при експлорирането на
регионалния лимфен басейн, както и загряване на областта на инжектирането с цел
ускоряване оцветяването на възлите.
Важно е да отбележим, че постигнатат от нас средна продължителност на сентинелната
биопсия бе 30 мин. През това време ние използвахме възможно най-щадящата
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оперативна техника с цел максимално избягване увредата на кръвоносните съдове
съпроводено с кръвоизлив в оперативното поле, който би възпрепятствал по-лесното
откриване на сентинелните възли. Тази е и причината да не сме наблюдавали при нито
един от случаите усложнения свързани с екстремна кръвозагуба и нарушения в
регионалния лимфоотток. Успеваемостта ни относно намирането на сентинелния
лимфен възел, чрез двойно-багрилния метод бе около 96%, което е малко над описаните
в литературата 88-90%. При изчисляване паричната стойност на метода се оказа, че той
е доста по-евтин спрямо широко използваната друга техника на търсене на сентинелния
възел с ръчна гама-сонада, имайки предвид цената на последната, а освен това крайните
резултати са съизмерими. Единственото нещо, което може да се опише, като недостатък
на двойно-багрилния метод е малко по-дългото обучение на екипа занимаващ се с него.

III.2 Реексцизия на мястото на предходната биопсия на кожния малигнен
меланом
При осъществяване на реексцизията приехме, като правило границите на кожния
разрез да са минимум на 2 см. от биопсичния цикатрикс във всички посоки. Изключение
от това правило допускахме при тънки лезии и такива разположени в областта на лицето,
като тук границите бяха около 1-1.5 см. При невъзможност за затваряне на раневите
дефекти прилагахме кожни пластики. Средна продължителност на сентинелната биопсия
с реексцизията беше 65 мин. с вариация между 30 и 150 мин. (Фиг. 20).

Времетраене на сентинелната биопсия заедно с реексцизията

Фигура 20
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Реексцизията извършвахме непосредствено след приключването на сентинелната
биопсия, а не преди нея, за да не се наруши лимфоотока от съответната област и да се
опорочи резултатът от търсенето на сентинелния възел. Това ставаше в рамките на
споменатите в литературата 4-6 седмици след поставяне на диагнозата. Основният
въпрос, който стоеше пред нас е на какво разстояние от белега от предходната биопсия
на меланома да бъде резекционната линия на кожата. Поради това осъществихме много
подробен анализ на литературата и на най-съвременните ръководстава за мениджмънт
на кожния малигнен меланом на водещи в това отношение страни. Не открихме
еднозначни становища, което наложи да правим избор на оперативна тактика, който не
беше лесен. Започнахме извършването на реексцизиите в рамките на 2 см. от биопсичния
цикатрикс във всички посоки, като изключение от това правило допускахме при тънки
лезии и такива разположени в областта на лицето, като тук границите бяха около 1-1.5
см. Отчетохме и всички хистопатологични резултати на реексцизионните ламба, които
показваха, че липсват остатъчни туморни клетки. Това ни помогна да вземем решение за
продължаване извършването на оперативната интервенция в тези граници, още повече
според
литературата по-голяма част от екипите вече ги прилагаше. Средна
продължителност на сентинелната биопсия с реексцизията беше 65 мин., като
удължаването на времето на реексцизиите бе свързано с нуждата от извършването на
несвободни и свободни кожни пластики за да бъдат покрити големите кожни дефекти
останали след интервенцията.

III.3 Лимфна дисекция
Лимфни дисекции прилагахме само в случаите на позитивен клинически или
сентинелен лимфен възел. Средна продължителност на лимфната дисекция беше 90 мин.
с вариация между 30 и 210 мин. (Фиг. 21).

Времетраене на лимфната дисекция

Фигура 21
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Екипът ни осъществяваше само аксиларните и ингвино-феморалните лимфни
дисекции, като показанията за това бяха посочените в литературата случаи на позитивен
клинически или сентинелен лимфен възел. Използвахме стандартни оперативни
техники, като аксиларните лимфаденектомии задължително бяха на три нива.
Оперативните разрези, които ни даваха най-добър достъп до аксилата бяха надлъжни
лежащи по средна аксиларна линия, а за ингвиналната област напречни листовидни с
достатъчна ширина на ламбото. Извършването на дисекциите ставаше при строго
спазване на правилата за лимфо и хемостаза, което ни помогна да нямаме
интраоперативни компликации. Задължително областите на оперативните интервенции
се дренираха с вакуум системи, които предотвратяваха постоперативната задръжка на
лимфа. Средна продължителност на дисекциите беше 90 мин., която се определяше от
много внимателното и пълно изчистване на областите от лимфно-мастната тъкан.
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IV.

Да се създаде адаптиран към условията в България алгоритъм за
диагностика, лечение и проследяване на пациентите с малигнен меланом на
кожата, който да бъде представен в индивидуална печатна форма наречена
„Лист на пациента с малигнен меланом на кожата“

До този момент всичката медицинска информация относно пациентите с малигнен
меланом на кожата се събираше физически в онкологичните им досиета без да има
някакъв определен ред. Това силно затрудняваше по-нататъшната и обработка, което
породи в екипа ни идея за създаване на адаптиран за България алгоритъм включващ
диагностика, лечение и проследяване на болните с малигнен меланом на кожата,
представен в печатна форма с наименование „Лист на пациента с малигнен меланом на
кожата“. В нея бяха вплетени създадения от нас алгоритъм зедно с информацията от
всички диагностични и лечебни процедури. За по-голяма прегледност формата бе
разделена на три основни части.
1. Първата от тях служи за обща и включва ръст, тегло, телесна повърхност, точна
диагноза, ТNМ класификация, стадиране, придружаващи заболявания, данни от
диагностичната биопсия, реексцизия, биопсия на сентинелни л.в., данни за
извършени лимфни дисекции след положителни сентинелни или клинично л.в., както
и данни за оперативно отстранени локални рецидиви, метастази и клинично
проследяване. В нея прави впечатление въвеждането на критерии касаещи
патологоанатомичния отговор за първичния тумор или реексцизионното ламбо,
където наред с главните от тях (дебелината на меланома по Breslow, дълбочината на
инвазия по Clark и рT N M) са включени и нови такива (микросателити, ниво на
митози, наличие на улцерации, лимфно-съдова инвазия, невротропизъм, лимфоцитна
инфилтрация на тумора, разтежна фаза и туморна регресия), които се оказват много
важни за по-нататъшното лечение, стадиране и прогноза на заболяването. В края на
тази част има точка клинично проследяване, където пациентите се поставят в
съответния клиничен стадий спрямо T N M класификацията на меланома. От
последното основно зависи и последващата лечебна тактика.
2.

Втората част включва данни от проследяването на пациента, като за всеки отделен
стадий има различен алгоритъм. Имено тук нашият екип положи най-големи усилия,
защото на практика в България липсва единно становище по този въпрос. Ние
направихме задълбочен анализ на цитираните по - горе ръководства, като във всеки
един момент се съобразявахме със икономическото състояние и състоянието на
здравната система у нас и така въведохме напълно изпълними и не до там скъпи за
осъществяване критерии при отделните стадии.
➢ Проследяване Стадий 0 - Tis N0 M0
В този стадий приехме за достатъчно извършването на ежегоден клиничен
преглед за период от 10 години, включващ инспектиране на засегнатото място на
кожата и регионалния лимфен басейн, тъй като на практика рискът от прогресия
на заболяването е минимален.
➢ Проследяване Стадий IA - T1а N0 M0
Тук отново основна роля играе клиничният преглед, но вече извършван всеки
месец през 1-вата година, на 3 месеца през 2 и 3 година и на 6 месеца през 4 и 5
година, а след това веднъж годишно от 6 до 10 година, като трябва да бъде в
същият обем, като в Стадий 0.
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➢ Проследяване Стадий IB-IIA - T1b,2a,2b,3a N0 M0
При този стадий клиничен преглед се извършва на всеки месец през 1-вата
година, на 3 месеца през 2 и 3 година и на 6 месеца през 4 и 5 година, а след това
веднъж годишно от 6 до 10 година в обем, като при горните два стадия, но освен
него се правят и ехографии на цикатрикса от реексцизията на първичния тумор,
на съседните кожни области и на регионалните лимфни възли на 3 месеца през
първите 1-3 години и след това на 6 мес. за 4 и 5 година. Всичко това се извършва
за да се издирят активно, възможно най-рано интранзитни и лимфни метастази от
меланома, което да доведе до по-ефективно последващо лечение. Освен
горепосочените мероприятия в този стадий се налага изследване на протеин S
100 в серума на 3 месеца през 1-3 година. Този протеин се образува и отделя от
меланомните клетки, като нараства рязко, когато техният брой бързо се
увеличава, какъвто е случая с локалните рецидиви и метастазите на тумора. За
съжаление не е строго меланом специфичен, а нараства и при заболявания на
ЦНС, доброкачествени тумори на ГИТ, инфекциозни болести, СПИН и т.н.

➢ Проследяване Стадий IIB,C - T3b,4a,4b N0 M0
Тук трябва да се извършва клиничен преглед всеки месец през 1-вата година, на
3 месеца през 2 и 3 година и на 6 месеца през 4 и 5 година, а след това веднъж
годишно от 6 до 10 година, при който се обследват засегнатото място на кожата и
регионалния лимфен басейн. Прави се ехографско изследване на цикатрикса от
отстраняване на първичния тумор, на съседните кожни и на регионалните лимфни
възли на 3 мес. през първите 1-3 години и след това на 6 мес. за 4 и 5 година за
търсене на интранзитни и лимфни метастази. В стадий IIC може да бъдат
извършени абдоминална ехография, рентген на гръден кош или КАТ,ЯМР или
ПЕТ/КТ на 6 мес. през 4 и 5 година. Това са налга за да се открият своевременно
далечни дисеминации на меланома. Изследване на ПКК и S 100 на 3 месеца през
1-3 година. Изследването на ПКК се налага за да се търси повлияване на кръвния
ред от стандартната имунотерапията с интерферон, която се прилага в този стадий
и коригиране на дозата му или евентуално спиране при токсичен ефект.

➢ Проследяване Стадий III - T всяко ≥ N1 M0
В този стадий също се прилага клиничен преглед включващ инспектиране на
засегнатото място на кожата и регионалния лимфен басейн, както и ехографско
изследване на цикатрикса от отстраняване на първичния тумор, на съседните
кожни области и на регионалните лимфни възли по схемата за предходните два
стадия. Изследване на ПКК, S 100 на 3 месеца през 1-3 година и на 6 мес. на 4 и
5 година. Изследване на BRAF V600 в туморна или метастатична тъкан.
Абдоминална ехография, рентген на гръден кош или КАТ,ЯМР или ПЕТ/КТ на 6
мес. през 4 и 5 година за търсене на прогрес на заболяването. Изследването на
BRAF V600 е много важен момент при съвременното проследяване на болните с
напреднал малигнен меланом на кожата, защото неговата експресия в клетки от
локални рецидиви, лимфни или далечни метастази позволява на пациентите да
бъдат включени на много модерната и ефективна таргетна терапия с BRAF
инхибитори.
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➢ Проследяване Стадий IV - T всяко N всяко M1
Клиничният и ехографски прегледи тук се осъществяват по същата схема, като
при предходните три стадия. Изследване на ПКК, S 100, и LDH на 3 месеца през
1-3 година и на 6 мес. на 4 и 5 година. Изследване на BRAF V600 в туморна или
метастатична тъкан. Абдоминална ехография, рентген на гръден кош или
КАТ,ЯМР или РЕТ на 3 мес през 1-3 година и на 6 мес. през 4 и 5 година.
Изследването на LDH се извършва поради факта, че нивата му силно се завишават
при случаи на масова смърт на клетки, каквато се наблюдава при разпада на
далечните метатстази при меланома. За съжаление този маркер за прогресия на
заболяването не е специфичен, но все пак ни дава насока за развитието на болестта
и ефекта от приложеното неоадювантно лечение.

3. Третата част включва данни от различните форми на лечение приложени на пациента
с ММ на кожата. Важното тук е, че се отбелязва вида на лечението според метода,
както и използваните медикаменти заедно с датата на извършването му и с дозите на
м2 телесна повърхност. Тук се въвеждат отчетените лечебни резултати и най-накрая
причината за сваляне на пациента от отчет. Медикаментозното лечение в печатната
форма е разделено на линии, което позволява на лекаря да се води по тях и да прилага
точно определените групи лекарства спрямо стадия. Това от своя страна ще доведе
до намаляване на разходите от несъобразеното изписване на химиотерапевтици.
Анализът на данните в тази част ще позволи да се определи, кой конкретен
медикамент ще е с най-добър ефект за съответния пациент и ако такъв липсва да се
премине към друг. Що се отнася до немедикаментозното консервативно лечение,
което е отбелязано, то трябва да бъде също строго съобразено със стадия на
заболяването и ползата на пациента от него.
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Изводи

1. ММ на кожата е по-чест при мъжете, като средната възраст на пациентите ни е
по-висока в сравнение с данните от други чуждестранни проучвания. В групата
със СЛБ преобладават жените, като средната възраст е сигнификантно по-ниска
спрямо групата без такава.

2. Преобладаваща част от пациентите ни са в стадии III и IV, а локалните рецидиви
са 2 пъти повече и с по-кратко време за поява. Това е в абсолютен противовес със
световните данни. Изключение от тези тенденции правят само пациентите в
групата със сентинелна биопсия.

3. Отчетената от нас смъртност при пациентите с ММ е по-висока от стандартната.
Липсва сигнификантна разлика по този показател в групите без и със СЛБ, като
все пак тя е малко по-ниска във втората група.

4. Факторите, които сигнификантно влошават прогнозата при пациентите ни с
кожен ММ са: локализация на тумора в областта на главата и шията, ахроматичен
хистологичен вариант, дебелина на тумора по Бреслау над 4.1 мм., дълбочина на
инвазия по Clark в подкожие, наличие на далечни метастази, наличие на локални
рецидиви, както и по-големия брой пациенти в по-късен стадий.

5. Не съществуват сигнификантни разлики в преживяемостта при пациентите ни в
групите без и със СЛБ. Такава обаче отчитаме м-у групите с и без лимфна
дисекция, като тя е в полза на втората.

6. Стриктното спазване на индикациите и правилата за извършване на реексцизията,
сентинелната биопсия и лимфната дисекция при пациенти с малигнен меланом на
кожата, гарантира успехът на процедурите и е от огромна полза за болните.
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7. Използваният от нас двойно детекционен метод за СЛБ е достатъчно ефективен и
икономически издържан.

8. Създаденият от нас алгоритъм за диагностика, лечение и проследяване на
пациентите с малигнен меланом на кожата, който представихме в индивидуална
печатна форма наречена „Лист на пациента с малигнен меланом на кожата“ бе
съобразен с най-новите световни тенденции и гарантира на болните най-добрата
комплексна медицинска грижа.
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Приноси

1. За пръв път в България се използва рутинно двойно детекционен метод за
осъществяване на СЛБ при пациентите с ММ на кожата.

2. За пръв път в България е направен алгоритъм за диагностика, лечение и
проследяване на пациентите с малигнен меланом на кожата съобразен с наймодерните световни тенденции.

3. За пръв път в България е създадена индивидуална печатна форма наречена „Лист
на пациента с малигнен меланом на кожата“ на базата на алгоритъм за
диагностика, лечение и проследяване.
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