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Етиология
Базоцелуларният и спиноцелуларни-

ят карцином са най-честите форми 

на немеланомни кожни тумори и про-

излизат от мутирали епидермални 

кератиноцити[1]. Други немеланом-

ни кожни тумори, по-рядко среща-

ни, са: Merkel cell carcinoma, кожен 

B-cell lymphoma, Kaposi sarcoma, и 

dermatofibrosarcoma protuberans. По-

явата на кожни тумори зависи от 

генетичните фактори и факторите 

на околната среда. 

Ултравиолетовата (UV) слънчева 

радиация е основният етиологичен 

фактор за развитието на рака на 

кожата. UV-A и UV-B лъчите допри-

насят за канцерогенезата, но се 

смята, че UV-A лъчите играят по-го-

ляма роля. UV радиацията причинява 

увреждане на клетките, апоптоза и 

нарушава механизмите за възстано-

вяване на ДНК, което води до мута-

ции. Около 90% от спиноцелуларни-

те карциноми имат индуцирани от 

UV-лъчите P53 генни мутации, воде-

щи до неинхибирана пролиферация 

на кератиноцити[2].

Други фактори, които също са зна-

чими за появата на кожен рак, са: 

солариумите, йонизираща радиация, 

контакт с канцерогени (катрани, 

минерални масла, фототоксични 

препарати)[3]. Имуносупресирани-

те пациенти (пациенти, които са 

трансплантирани) и пациентите 

с левкемия по-често страдат от 

кожни тумори. Пациентите с вро-

дени дефекти в ДНК, (Xeroderma 

pigmentosum и Muir-Torre Syndrome), 

често страдат от немеланомни 

кожни тумори. 

Базоцелуларният карцином е 

най-често срещаната форма на рак 

на кожата и е от 3 до 5 пъти по-чес-

то срещан от спиноцелуларения кар-

цином[4]. Среща се почти два пъти 

по-често при мъжете (най-често по 

фотоекспонирани зони – глава и шия) 

(Фиг. 1). Рядко метастазира, причи-

нява локална деструкция на кожата. 

Спиноцелуларният карцином също 

е по-често срещан при възрастни 

мъже в областта на главата, шия-

та, ушите (Фиг. 2). Обикновено този 

тумор се развива на място на акти-

нична кератоза. Може да се развие 

върху цикатрикс, хроничен улкус, 

лихен склерозус и др. Човешките па-

пиломни вируси (HPV), също могат 

да индуцират поява на спиноцелула-

рен карцином[5]. Освен по кожата, 

може да се появи и на устните и ези-

ка, обикновено при пушачи. Спиноце-

луларният карцином метастазира 

често по лимфен път. 

Клинична картина
В зависимост от локализацията и 

вида на образуванието има различ-

ни клинични картини. Симптоми, 

при които е необходимо да се по-

сети специалист, са: поява на ново 

образувание по кожа и лигавици, 

поява на кървене, промяна в цвета, 

промяна във формата, поява на бол-

ка и др. Базоцелуларният карцином 

обикновено изглежда като възелче, 

розово с телангиектазии, може да 

има и пигмент. Спиноцелуларният 

карцином изглежда като подутина 

с грапава повърхност, може да има 

разязвяване. Необходимо е да се по-

сети дерматолог и да се направи 

дерматоскопия с цел диагностично 

уточняване (Фиг. 3).
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ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ 
СА ЕДНИ ОТ НАЙ-ЧЕСТО 
СРЕЩАНИТЕ НЕОПЛАЗИИ. 
През последните години 
се вижда значително 
увеличение на тяхната 
честота. Златен стандарт 
за лечението на рака на 
кожата е хирургичното 
отстраняване на тумора. 
Ракът на кожата се 
разделя на меланомен и 
немеланомен тип. Най-често 
срещаните немеланомни 
тумори са базоцелуларен и 
спиноцелуларен карцином. 
Меланома малигнум е по-
рядко срещан за разлика от 
немеланомните тумори, но 
е изключително агресивен и 
прогресира много бързо. 
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Лечение 
Златен стандарт за лечение на не-

меланомните кожни тумори е хирур-

гичното отстраняване и последва-

що хистологично изследване. 

Други терапевтични методи са: 

лъчетерапия, криотерапия, локална 

деструкция с Imiquimod, системна 

терапия с Vismodegib. 

Малигнен меланом
Меланома малигнум (ММ) e най-агре-

сивният кожен рак, като заболевае-

мостта значително се увеличава в 

последните десетилетия. В Европа 

честотата на ММ е най-висока в 

северните страни и най-ниска в юж-

ните. Меланомът е злокачествен 

тумор, който възниква от некон-

тролирана пролиферация на мела-

ноцити[6]. Най-честата локализация 

е кожата, но може да се появи и по 

лигавици, очи и лептоменинги. Ме-

ланомът все по-често се среща при 

млади пациенти. Ранното откриване 

е най-добрият начин за намаляване 

на смъртността. Фамилният малиг-

нен меланом съставлява около 10% 

от всички. Мутациите, които на-

стъпват в ДНК, са мутации в Cyclin-

Dependent Kinase Inhibitor 2A (CDKN2A), 

Melanocortin Receptor 1 (MCR1), B-Raf и 

мутация в DNA repair ензими[7]. 

Етиология
Факторите които водят до поява 

на ММ, са UV радиацията, изгаряне 

в детска възраст, пациенти с мно-

жество меланоцитни невуси. С пови-

шен риск за развитие на меланом са 

индивидите със светла кожа, с руси 

или рижи коси, сини очи, лунички[8]. 

Много често меланом се появява на 

място на предшестваща бенка, но 

около 70% от тях възникват de novo 

върху клинично здрава кожа. Затова 

редовните прегледи при дермато-

лог на 6 месеца или 1 година са от 

основно значение в диагностиката 

и лечението. 

Клинична картина 
ММ са кафяви или черни лезии, асиме-

трични, с неясна граница тумори. Те 

могат да бъдат с различна големи-

на, може да са надигнати или плоски, 

може да имат различни вариации в 

цвета, както и да имат ерозии (Фиг. 

5, 6). Съществува и амеланотичен 

вариант, при който лезията е чер-

вена или розова, без пигмент. Тази 

форма е трудно да бъде отдиферен-

цирана от други кожни тумори. 

Клинично има четири основни 

подвида на меланома: 

 • Повърхностно разпространяващ 

се меланом (Superficial spreading 

melanoma) – 60-70%, локализация 

трункус (при мъжете) и долни край-

ници (при жените). Започва като 

плоско петно, което с времето се 

надига и променя цвета. Може да 

минат месеци или години преди да 

настъпи инвазивен растеж.

 • Нодуларен меланом – (15-30%) бър-

зо нарастващ възел. По-често се 

среща при мъжете. Много често 

има улцерация и кървене. Може да 

бъде и амеланотичен вариант. 

 • Лентиго малигна меланом (5-15%), 

обикновено се появява по кожата 

на лицето, главата (фотоекспони-

раните участъци). Развива се бав-

но, в продължение на години. 

 • Акрално лентигенозен меланом (5-

10%) – локализация: длани и стъпа-

ла, нокти (субунгвално или периунг-

вално)[9].

ф и г у р а  1 : 

Базоцелуларен карцином

ф и г у р а  2 : 

Спиноцелуларен карцином 

ф и г у р а  3 :

Пигментен базоцелуларен карцином 
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Лечение
Ранната диагноза и бързата опера-

тивна намеса са от съществено 

значение в лечението на меланома. 

Първата стъпка в лечението е хи-

рургичното отстраняване на тумо-

ра. Прогнозата и следващите етапи 

от лечението зависят от дебелина-

та на тумора (по Breslow) и инвази-

ята на тумора (по Clark). Прави се 

стадиране и от това се определя 

следващата стъпка в лечението. 

Извършва се биопсия на стражевия 

лимфен възел. Кръвни изследвания, 

които също помагат в диагности-

ката, са определяне нивото на LDH 

и S-100. При наличие на метастази 

(белодробни, чернодробни, мозъчни, 

костните метастази) се провежда 

системна терапия.

През последното десетилетие има 

значителен напредък по отношение 

на нови терапии в лечение на мета-

статичния меланом. Тези терапии 

доведоха до промяна в терапев-

тичните стратегии, като са зна-

чително по-ефективни в сравнение 

с конвенционалната химиотерапия. 

Vemurafenib и Dabrafenib са първите 

BRAF-инхибитори, които се прила-

гат за лечение на BRAF мутирал ме-

ланом[10]. Те могат да бъдат прила-

гани заедно и с МЕК инхибиторите. 

PD-1 инхибиторите pembrolizumab 

(Keytruda), nivolumab (Opdivo), Yervoy 

(ipilimumab) са моноклонални анти-

тела, които намират място в лече-

нието на авансирал меланом[11]. n
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ф и г у р а  4 : Дерматоскопски преглед на 
базоцелуларен карцином 

ф и г у р а  5 :  Меланома малигнум

ф и г у р а  6 : Меланома малигнум 

Пробиотици за  
АКНЕ

Акнето е едно от най-често срещаните, 
объркващи, разочароващи и мистериоз-

ни кожни състояния. Това, което работи при 
хормонални пъпки, не е най-доброто реше-
ние за случайните червени гневни подутини, 
поради което консултацията с дерматолог е 
от първостепенно значение. „Пробиотици-
те са съставки, които насърчават растежа 
на здрави бактерии в телата ни“, обяснява 
Zeichner. 

Пробиотиците успокояват възпалението. 
Приемът им е полезен за поддържане на 
лигавицата на храносмилателния тракт 
гладка и здрава. Теорията зад употребата на 
пробиотици за акне е, че те могат да норма-
лизират баланса на „полезните“ бактерии 
върху кожата и да намалят възпалението. 
Пробиотиците инхибират производството на 
Propionibacterium acnes. „Подобно на начина, 
по който действат антибиотиците при 
лечението на акне и розацея, пробиотиците 
могат да помогнат в борбата с възпаление-
то от самото начало“. Пробиотиците освен 
това възстановяват естествената бариера на 
кожата и я предпазват от влага и раздразне-
ния. Пробиотичната грижа за кожата няма 
забележими странични ефекти.

 „Пробиотиците могат да се приемат през 
устата като ефективен, но индиректен 
начин за лечение на акне“, обяснява Zeichner. 
„В ситуации, в които микробиомът е проме-
нен, пациентът може да развие възпаление 
в храносмилателния си тракт, което да се 
разпространи в общото кръвообращение 
и в кожата. Локалните продукти за грижа 
за кожата обикновено не съдържат живи 
микроорганизми. Повечето съдържат преби-
отици, които по същество са храни, които 
преференциално поддържат растежа на 
здравите бактерии върху кожата".
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