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д-р Михаил Михайлов:

Регенеративната 
медицина в Skin Line:  
естествен извор на 
красотата
Естетични клиники Skin Line са основани през 2001г. и са едни от 
пионерите в бранша в България, на които са се доверили повече от 
25000 пациенти. В клиниките работят повече от 20 специалисти 
в 3 локации във Варна и София. Те извършват процедури от целия 
спектър на естетичната дерматология, регенеративната медицина, 
body shaping и козметологията. Мотото на Skin Line е „отключи 
естествената красота“ – главен принцип, към който специалистите 
се придържат когато изготвят индивидуален план за всеки пациент. 
В клиниките се предлагат най-иновативните протоколи, както и 
ефективни методи, доказали се многократно през годините.

Д-р Михаил Михайлов, д.м. е дерматолог и медицински управител 
на клиники Skin Line. Той предлага на пациентите си дългосрочни 
програми, които комбинират естетичната дерматология и 
регенеративната медицина и целят не само по-добър външен вид, но 
и по-здрава и качествена кожа. През 2019г. придобива степен „Доктор 
по медицина“ на тема „Влияние на естетичните процедури върху 
здравно-обусловеното качество на живот“ – атестация за неговия 
научен и холистичен подход към пациента. Член е на управителния 
съвет на сдружение „Въздух за здраве“ и подкрепя младите таланти 
в медицинските специалности в качеството си на преподавател.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РЕГЕНЕРАТИВНАТА МЕДИЦИНА, Д-Р 
МИХАЙЛОВ?
Регенеративната медицина е дял от медицината, който цели да 
предизвика замяна или регенерация на клетки, тъкани или органи, 
които са загубили част от функциите си поради травма, генетични 
дефекти, заболявания или остаряване. Тя има приложения във всяка 
медицинска специалност. В естетичната медицина, регенеративните 
терапии се развиват в две главни насоки – процедурите със собствена 
плазма (PRP – плазма богата на тромбоцити или т.нар. „плазмолифтинг“, 
„вампирски лифтинг“ и PRF – плазма богата на фибрин и растежни 
фактори), както и апаратните процедури („energy based devices” – 
машини, които използват различни видове енергия, като например 
лазерна или радиочестотна енергия), за да стимулират собствените 
лечебни процеси на кожата. 

КОИ СА ТЕРАПИИТЕ КОИТО ПРЕДЛАГАТЕ, КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ И КОГА СЕ ПРИЛАГАТ?
В Skin Line предлагаме широко портфолио от регенеративни терапии. 
Извършваме PRP и PRF процедури, които могат да се прилагат за 
широка гама от състояния целогодишно. Разполагаме и с модерна 
гама от естетични апарати – радиочестотни машини, IPL, както и CO2, 
Nd:YAG, александритни и файбър лазери, които могат да третират 
белези, стрии, пигментации, образувания, акне, розацея, както и 
цялостния вид и тонус на кожата, включително следите от процесите на 
стареене и прекомерното излагане на слънце.

ТЕРАПИИТЕ СЪС СОБСТВЕНА ПЛАЗМА ВЕЧЕ СА ПОЗНАТИ НА 
НАШИЯ ПАЗАР ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ. ВЪВ ВАШАТА КЛИНИКА 
ВИЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОГАТЯВАТЕ ПЛАЗМАТА. БИХТЕ ЛИ 
ОБЯСНИЛИ КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?
Допълнителното обогатяване на PRP и PRF плазмата в Skin Line е 
мой патент. Нашите Signature PRP и PRF терапии са следствие на 
детайлните консултации, които извършваме в клиниките и целят всеки 
пациент да получи най-добрия възможен ефект от терапиите. Когато 
изготвяме индивидуалния план за пациентите ни, обръщаме внимание 
на качеството на кожата и нейното състояние (например дехидратация, 
акне, пигментации, придружаващи заболявания), както и на външните 
фактори, които и влияят (тютюнопушене, умора, замърсен въздух). 
Това ни позволява да изберем точния коктейл от витамини и минерали, 
които да добавим към собствената плазма на пациента. Така успяваме 

не само да стимулираме тъканната регенерация, но и да доставим на 
новите клетки подходяща среда за развитие. 

ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТ И КОЖА ЛИ СА ПОДХОДЯЩИ ТЕЗИ ТЕРАПИИ 
ИЛИ ИМА ОГРАНИЧЕНИЯ?
PRP и PRF терапиите са подходящи за всяка възраст и кожа. 
Особено подходящи са за пациенти с алергии, поради това, че са 
напълно натурални. Единствените ограничения за тези процедури 
са онкологични заболявания и някои хематологични заболявания. 
Апаратните процедури също могат да бъдат прилагани на повечето 
пациенти. Разбира се, силните слънчеви лъчи през лятото правят някои 
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лазерни процедури рискови и съветвам те да бъдат извършвани през 
зимния сезон. 

ТЕ САМО ВЪРХУ ЛИЦЕ ИЛИ И ВЪРХУ ТЯЛО СЕ ПРИЛАГАТ?
Регенеративните терапии се прилагат не само върху лицето, но 
и върху тялото. Както вече споменах, апаратните процедури са 
изключително ефективни в третирането на белези и стрии, както 
и кожни образувания. Използват се и за успешно таргетиране на 
мастни депа по тялото, както и за стягане на кожата. 
PRP процедурите също са широко приложими. В Skin Line 
извършваме Signature PRP на скалп, за да регенерираме тъканите 
на космените фоликули и да подобрим кръвоснабдяването в 
зоната. Терапията води до по-силен и здрав косъм и засилен 
растеж. Препоръчва се в третирането на косопад, както и след 
трансплантация на коса.
В Skin Line извършвам и регенеративни процедури от 
интимната естетика. P-shot, PRP терапия за пениса, помага да се 
постигне увеличено либидо, както и по-добра чувствителност и 
кръвообръщение в пениса. Препоръчва се и след травма. O-shot е 
аналогична терапия подходяща за дамите, която е показана срещу 
проблеми като вагинална сухота, инконтиненция и протриване, често 
срещани след раждане или менопауза. 

ШИЯТА, ДЕКОЛТЕТО И РЪЦЕТЕ СА ЗОНИТЕ, КОИТО 
ОБИКНОВЕНО ИЗДАВАТ ВЪЗРАСТТА. МОЖЕ ЛИ С 
РЕГЕНЕРАТИВНИ ТЕРАПИИ ДА СЕ СКРИЯТ БЕЛЕЗИТЕ НА 
ВРЕМЕТО?
Регенеративните терапии са особено подходящи за тези зони. 
Апаратните процедури третират пигментации, слънчеви петна и 
фини линии, а терапиите с автоложна плазма подобряват качеството 
и хидратацията на кожата. Резултатът е по-младежки вид и по-
здрава кожа в зоните. 

ТЕЗИ ТЕРАПИИИ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ КОМБИНИРАТ С ДРУГИ 
ЕСТЕТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ?
Регенеративните терапии могат да бъдат комбинирани с всички 
други естетични процедури. С моите пациенти често избираме 
именно този подход – прилагаме апаратни процедури, PRP и PRF, 
чиито регенеративен ефект се развива във времето, но работим и 
с хиалуронови филъри и ботулинов токсин, които бързо постигат 
желаните корекции във външния им вид. Така успяваме да подобрим 
качеството и текстурата на кожата, но и да придадем увереност и 
самочувствие относно видимите несъвършенства.

КОЛКО ДЪЛГОТРАЕН Е ЕФЕКТЪТ ОТ ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ И КОЛКО 
ЧЕСТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ, ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА ЕФЕКТЪТ ОТ 
ТЯХ?
Апаратните процедури обикновено изискват 2-3 сесии през 3-4 
седмици, а ефектът от тях се разгръща във времето. При PRP и PRF 

процедурите, препоръчвам курс от 3-4, през 3-5 седмици. Резултатът е 
видим около месец след първата процедура. Препоръчвам поддържаща 
сесия през 3-6 месеца, за да се осигури дълготраен ефект. За разлика 
от другите процедури, които ние предлагаме като ботокс и филъри, то 
при регенеративните процедури, ефектът зависи от индивидуалните 
регенеративни запаси, които притежава всеки пациент. Това 
е причината и резултатът от процедурите да е пряко свързан с 
правилната преценка на лекаря. 

ДО КОЛКО ДОСТЪПНИ СА ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ?
Регенеративните терапии стават все по-достъпни и широко 
разпространени на нашия пазар. Препоръчвам на пациентите, които 
се интересуват от тях, да не се водят само по цена, а да открият 
специалист, на когото могат да имат доверие. 

Научете повече за клиники Skin Line на  
www.skinline.bg
Варна | бул. „Княз Борис I” №53, ет.1, тел. 0888 614 914

София | бул. „Драган Цанков“ №12-16, ет.1, тел. 0882 614 814

София | бул. „Александър Малинов“ №91, тел. 0886 614 714
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Денкова
д-р Радина

Вашият персонален 
бюти треньор
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Д-р Радина Денкова има над 20 годишен опит в областта на естетичната и клинична дерматология със 
специализации в Бон, Париж, Виена и Лондон. Основател е на клиниката DR-DENKOVA DERMATOLOGY 
с филиали в София и Варна. Д-р Денкова е международен лектор и обучител в областта на 
инжекционните процедури и методите за неоперативно моделиране на лице и първата българка, 
избрана за международен тренер на Allergan Medical Institute за Балканския полуостров.

Д-Р ДЕНКОВА, КЛИНИКИТЕ ВИ СА ИЗВЕСТНИ С ТАЛАНТЛИВИТЕ 
СИ МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ. КАК ПОДБИРАТЕ ХОРАТА, С КОИТО 
РАБОТИТЕ?
За мен е много важно да давам шанс на младите естетични лекари да 
се развиват в добра и подкрепяща среда и да се учат от най-добрите. 
Така че изборът е лесен - ако един специалист има желание за работа, 
отворен е към света и е готов да върви смирено по пътя към все по-
добрите резултати, мястото му със сигурност е при нас. Самата аз не 
спирам да уча и да търся нови и нови предизвикателства. И мисля, 
че всеки един от лекарите ни е приел тази философия за работата си 
като един непрекъснато процес на усъвършенстване. В ролята ми на 
тренер за поставяне на хиалуронови филъри лично обучавам лекари от 
целия балкански полуостров. Тези обучения са и отлична възможност за 
лекарите ни от София и Варна да валидират своите знания и техника 
на работа. Специално за тях поне два пъти годишно в клиниките ни 
идва чужд експерт в областта на инжекционните техники или лазерни 
процедури и така те имат шанса да развиват своите умения, учейки 
се от най-добрите. Всеки един от специалистите ни присъства на поне 
едно международно обучение в област, в която би искал да се развива - 
лазерно третиране на дерматологични проблеми, дерматохирургия, 
естетични корекции. Всеки месец си организираме и наши вътрешни 
срещи, на който всеки един от екипите ни в София и Варна представя 
пред останалите интересни казуси от практиката си. Покрай това 
не само, че се развиваме заедно, а и се заражда една култура на 
колаборация, която е съществена за всяка област от медицината.

КОЛКО ЧЕСТО СЕ ОБНОВЯВАТ ТЕХНОЛОГИИТЕ В ЕСТЕТИЧНАТА 
МЕДИЦИНА?
Само си помислете с какъв телефон бяхте преди десет години и кои неща 
ви се струваха немислими. И после си дайте сметка, че технологии, които 
някога са се използали в космонавтиката, сега се използват в естетичната 
медицина. Но аз не съм привърженик и на това да прегръщаме всяко 
ново нещо с идеята, че е уж по-добро, защото и в този бизнес има все 
повече маркетинг. Опитът ми позволява да познавам производителите - 
лидери в работата с определена технология и да им се доверявам. Такъв, 
например е случаят с Lumecca и тяхната IPL технология за лечение на 
пигментации. Вероятно има много други апарати с подобно действие на 
пазара, но ние знаем защо се доверяваме на тях. Ние имаме възможност 
да тестваме много и различни решения преди да изберем най-доброто 
за пациентите ни и понякога се доверяваме на чисто нова технология 
именно защото ни е позволила да постигнем резултати, недостижими 
за друг апарат. Разбира се, най-важна остава “ръката, която люлее 
люлката”, както ние, лекарите се шегуваме помежду си. С един и същи 
апарат един лекар би могъл да постигне много по-добри резултати от 
друг, именно защото опитът в оценката на показанията и изборът на 
протокол на работа са ключови.

ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ В КЛИНИКИТЕ ВИ РАБОТЯТ ПО ВАША 
ХОЛИСТИЧНА СИСТЕМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРОМЯНА. 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЯ?
Със сигурност всеки ден срещате хора, които изглеждат страхотно и 
очевидно се чувстват отлично в собствената си кожа. Вероятно много 
от тях регулярно посещават своя естетичен дерматолог. Няма как да 
разберете, защото той си е свършил работата добре. Целта на моя 
холистичен подход  е именно този  тонизиран, естествен, балансиран 
и хармоничен вид на лицето. Искам хората да коментират колко добре 
изглеждате или дали се връщате от почивка, а не дали тук или там нещо 
сте правили. Именно затова е необходим цялостен подход към лицето, 
който взима предвид анатомията, наличните обеми, движението на 
мускулите, пропорциите. Следим за всичко това дори при моделирането 
на устни с хиалурова киселина. Вярвам, че най-добрите, естествени и 
дълготрайни резултати, особено при работата с хиалуронови филъри 
можем да постигнем единствено с  такъв холистичен подход. 

КАК ИНЖЕКЦИОННАТА И АПАРТАТНАТА ЕСТЕТИКА РАБОТЯТ 
В СИНХРОН В ПОДМЛАДЯВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА 
СВЕЖЕСТТА НА КОЖАТА?
С инжекционните мезо- и плазмотерапии с растежни фактори 
подхранваме кожата в дълбочина и така я подържаме тонизирана, 
свежа и хидратирана. Моделиращите инжекционни процедури имат 
за цел да компенсират хлътванията и отпускането, което ни придава 
тъжен и уморен вид. Повечето апаратни процедури имат функцията 
чрез различни технологии да обновяват кожата като стимулират синтеза 
на колаген и еластин. На тях дължим стегнатия и плътен вид на кожата 
ни. За да ви илюстрирам как двата типа процедури действат най-добре 
в синхрон, ще ви дам пример с програмата ни за подмладяване на 
деколте. Програмата започва с подготовка чрез повърхностен пилинг, 
последван от три обновяващи процедури с Morpheus  през месец - това 

е супер ефективна технология 
за подмладяване на кожата 
чрез фракционирана 
радиочестота. Междувременно 
се редуват с козметични 
терапии за дълбока 
хидратация и специфичен 
лифтинг масаж на шията и 
деколтето. За поддържаща 
терапия препоръчваме 
веднъж годишно Juvederm 
Volite - умен хибрид между 
мезотерапия и филър, който 
се грижи за цялостното 
състояние на кожата.

НО ПРЕДИ ДА СЕ СЪСТАВИ ПОДОБНА ПРОГРАМАТА КАЗВАТЕ, ЧЕ 
ПЪРВАТА СТЪПКА ВИНАГИ Е ДИАГНОСТИКАТА?
Годишният скинчек в клиниките ни е първата най-важна стъпка от 
холистичната оценка на лицето, която планира всеки наш нов пациент. 
Тази цялостна диагностика на кожата ни позволява  да стъпим на 
сигурна основа, защото крайната ни цел не е бърза поправка, а 
дългосрочна, сигурна промяна към по-здрава и красива кожа, а и към 
по-добро самочувствие. Скинчекът ви дава възможност да надникнем 
под повърхността на кожата, да разберем какво се случва на всички 
нива. Технологията за диагностика ни показва текущите нива на себум, 
еластичност, хидратация, пигментация. Знаем ли тези параметри, 
можем да съставим персонална програма за антиейдж грижа - един 
разумен план, който спестява лутането от процедура на процедура. 

КОЛКО ВАЖНА Е ПОДДЪРЖАЩАТА КОЗМЕТИКА В ГРИЖАТА ЗА 
ЗДРАВАТА КОЖА?
Това е въпрос, на който много често ми се налага да отговарям - 
трябва ли да ползвам кремове или да правя козметични терапии, ако 
ползвам хиалуронови филъри или друг тип хидратиращи инжекционни 
процедури. Истината е, че не става дума за взаимноизключващи се 
терапии. Дълбоко инжектираната хиалуронова киселина коригира 
хлътванията и отпусканията. Но това дали в огледалото кожата ни 
изглежда тонизирана и свежа зависи и от грижата за повърхността й. 
От нея зависи и колко дълго ще задържим ефекта от по-дълбинните 
процедури.

ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ МЛАДИТЕ МОМИЧЕТА ТРЯБВА ДА ПОЛАГАТ 
ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО НА КОЖАТА?
Първият и най-важен урок - този за правилното почистване на кожата, 
се получава в най-ранна възраст. Защото създава навик да мислим 
за кожата си, да не я изоставяме в грижите си. В пубертета темата за 
правилното почистване става още по-гореща. Предпоръчвам годишен 
скинчек и консултация с дерматолог, защото склонните към акне кожи 
изискват по-специални грижи. Нататък е важна редовната диагностика, 
защото нуждите на кожата се променят динамично, храната, начинът 
на живот, хормоналната картина могат да променят дори типа 
на кожата и познатият режим на грижа да се окаже неадекватен. 
Другият важен урок е този за превенцията и че тя винаги е по-доброто 
лечение. Опитът ми е показал, че понякога възрастта няма значение за 
състоянието на кожата, много по-важни са показанията. Една млада 
кожа може да е тънка, отпусната и фотоувредена, а една по-зряла - в 
отлично състояние и да не налага да се прави кой знае какво. 

В КРАЙНА СМЕТКА КОЯ Е НАЙ-ДОБРАТА АНТИ-ЕЙДЖ ГРИЖА 
СПОРЕД ВАС?
Много често пациенти идват в клиниката и ме питат “Коя е 
процедурата, която ще ме накара да изглеждам с 10 години по-млада?”. 
Истината е, че точно както следването на персонализиран фитнес 
план, създаден от експерт, е най-добрият начин да поддържаме добра 
физическа форма, така и следването на цялостна програма за грижа 
работи за кожата ни. Помислете за това как всички мускулни групи 
се нуждаят от разнообразни, балансирани, регулярни тренировки. 
Същото е и с кожата ви. Разбира се, можем да я подлагаме на 
някоя “тренировка” от време на време, но това няма да ни осигури 
дългосрочни резултати. Редовните посещения при вашия естетичен 
дерматолог и правилната комбинация от терапии и интервенции ще ви 
дадат добри и дългосрочни резултати. И точно както абонаментът за 
фитнес, годишният план за грижа ви обвързва със специфичен режим, 
съобразен със състоянието на кожата ви и желаните резултати. Именно 
защото постоянството е толкова важно за регенерирането на кожата, 
затова препоръчваме следването на годишен план за грижа. Приемете 
го за вашият персонален бюти треньор, но без потта по челото. 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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GO GO WEST
Собственикът на най-успешната верига в Пловдив – Аптеки Запад, би искала да 
бъде възприемана като скромен и автентичен лидер. Но магистър-фармацевт 
Милена Каменова е и практичен, откровен и прозрачен човек. За своите над 20 
години компанията е направила много. А след 2019-та, когато COVID-19 буквално 
постави света на колене и принуди фармацията напълно да прегърне цифровите 
комуникации, Милена и екипът й стартираха дигитален канал за продажби 
aptekizapad.bg, базиран на една от най-иновативните e-commerce платформи.

НА КОЛКО СТРАНИЦИ СЕ ПОБИРА БИОГРАФИЯТА ВИ ДО 
МОМЕНТА?
Количеството никога не е било водещо за мен. Мога да я побера и на 
половин страница. Имам приятели сценаристи, които са ми казвали, 
че в Холивуд ако не можеш да се презентираш на малък лист хартия, 
никой няма да ти обърне внимание. Важно е не количеството, а 
качеството. Влязох в индустрията много млада и се научих, че е важно 
човек да управлява със сърце и да се обгражда с хора, от които може 
да се учи. Не се срамувам да кажа, че дори опитите проба - грешка 
ме научиха на много за бизнеса. Но това, на което не изневерих, е 
движението. Никога не спирам. Често плувам срещу течението и 
днес осъзнавам, че ако не го правя, Аптеки Запад ще са поредната 
фармацевтична верига, която предлага две за левче. 

КАКВО Е ВАЖНО ЗА УСПЕХА?
Отнасяй се към хората така, както искаш те да се отнасят към теб 
и никога не приемай себе си за толкова вездесъщ, че да спреш да 
работиш върху слабостите си. Лидерството изисква смелост. Голяма 
смелост да насочиш всички очи към теб, да аплодираш отбора си, 
когато губите. Урокът е, че постоянството се отплаща. Лидерите умеят 
да се усмихват, дори да се смеят в най-трудните си времена. Защото 
да си успешен не означава да се криеш в окопите, а да излезеш пред 
всички на фронтовата линия и да работиш наравно с подчинените си. 

МЕРИЛОТО ЗА УСПЕХ В ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДРАСТИЧНО 
СЕ Е ПРОМЕНИЛО, НЕ МИСЛИТЕ ЛИ?
Така е. Днес властта е мерило за това. И парите също. Но вижте 
историята - в предишните векове, за да си успешен в България, не 
е било достатъчно да имаш само дебел зид на къщатата си, а и да си 
благодетел. Какво си дал на другите, къде си изучил децата си, какво 
ще оставиш след себе си. Това са моите смисли за днешните времена, а 
не изкривените и изнасилени представи за успех като скъпа кола, богат 
мъж или лайкове в Instagram. 
В този смисъл екипът на Аптеки Запад е посланик на устойчиви 
каузи. „Капачки за бъдеще“ е кампания, която подкрепяме вече 4 
години. „Пожелай си“ - инициативата на New Life Clinic Mедицински 
център за репродуктивно здраве също е кауза, зад която заставаме. 
Непрестанно развиваме нашата корпоративна политика за социална 
отговорност, като през 2022 г. ще стартираме редица собствени 
кампании, една от които е хибридната инициатива „С грижа за вас“. 
След като коронавирусът постави света на колене и ни заключи за 
дълго в домовете ни, това отприщи още един проблем, който често в 
България замитаме под килима – домашното насилие. Тази иницатива 
има за цел да набира средства, които да дарим на Фонд за подкрепа 
на жени, пострадали от домашно насилие. Ежедневно в домакинствата 
и в аптеките се изхвърля огромно количество картонени опаковки и 
листовки от лекарствени продукти и козметика. Нашата кампания ще 
стимулира рециклирането им. 

КОВИД КРИЗАТА КАК ДЕФИНИРА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ БИЗНЕС?
Пандемията даде началото на период на дълбока промяна в начина, 
по който фармацевтичната индустрия подхожда към комуникациите и 
комерсиализацията. И така, искаме или не, и в този бизнес трябваше 
бързо да прегърнем идеите за цифровите комуникации. Пандемията 
принуди редица сфери – бизнес, образование, здравеопазване, да 
се дигитализират. Електронното здравеопазване е основа, върху 
която стъпва цялостната реформа на сектора, като въвеждането 
на електронни рецепти е само началото. Все още сме далеч от 
разгръщането на пълния ни потенциал, тъй като се придържам към 
максимата „Бързай бавно“. Вярвам, че в Аптеки Запад създаваме една 
концепция, устойчива на времето – можем скромно да се похвалим, че 
за 21 години нямаме нито един закрит обект. Наред с развиването на 
политиката ни за корпоративна социална отговорност, работим усилено 
и по наша собствена харта за еко ангажираност. 

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Д-р Виолета Нанкова

Кожни прояви при 
инфекция с Ковид -19

Д-р Виолета Нанкова е специалист по дерматология и венерология в 
гр. София с 22-годишен опит. Завършила е Медицински университет – 
София. През 2005 г. придобва специалност по дерматология и 
венерология. Работи в Александровска болница – ДКЦ кожна клиника. 
Има и частна практика. Специалист е още по естетична и лазерна 
медицина.
Д-р Нанкова има участие в многобройни национални и световни 
конгреси и семинари по специалността и по естетична медицина. 

Ковид инфекцията засяга предимно малките кръвоносни съдове с възпаление и от там образуване на микротромби, които засягат всички органи и 
системи, но по кожата са видими.
Кожните обриви са често описвани при пациенти с Ковид-19, като приблизително 20% съобщават, че кожните обриви са единствения клиничен 
признак на Ковид-19.
Те всички са свързани със съдови нарушения и възпаление на съдовата стена.

НАЙ-ЧЕСТИТЕ КОЖНИ ПРОЯВИ ВКЛЮЧВАТ:

Морбилиформен обрив - описан 
в началото на заболяването, както 
и при възстановяване, представен 
от малки, окръглени, червени 
папули - безсимптомни.

„Ковид пръсти“ – възпаление, подобно на 
перниони - еритемо-виолетово оцветяване на 
върховете на пръстите. При по-тежко засягане 
се получават болезнени некрози (рани), трудно 
заздравяващи.

Ливедо ретикуларис 
по крайниците и 
торса - червено-розови 
мрежовидни, плоски 
петна, които при натиск 
избледняват. 

 

ОСТРА УРТИКАРИЯ

Везикуларни, подобни  
на варицела мехури

Мултисистемен възалителен синдром при деца (MIS-C), при 
който полиморфната еритематозна еруция е свързана с подуване и 
зачервяване на ръцете и краката, както и орален мукозит - зачервяване 
на лигавицата на устната кухина, сухота и нацепване на устните и 
конюнктивит (зачервяване на лигавицата на очите).

Телогенен ефлувиум 
(косопад) по време на фазата 
на възстановяване- започва 
2,5 или 3 месеца след началото 
на инфекцията. Колкото по-
продължително време и по-висока 
е била температурата, толкова по-
тежък е косопада.

Червен знак с полумесец по 
ноктите. При децата ноктите 
може и да отпаднат.

ПРИЗНАЦИ ОТ СТРАНА НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА ПРИ КОВИД -19

Преходен U-образен  
езикив папилит

Афтозни язви

Подуване и сухота на езика, 
побеляване (обложен език)

Глосит с петна на депапилация 
(изчезване на папили)

МУКОЗИТ, СТОМАТИТ
„Изгаряща уста“ – напукване, сухота, нацепване на устните ъгли
Кожните обриви се лекуват локално с антибиотици или епителизиращи 
средства, ако има оплаквания от болка, сърбеж или рани по кожата. 
Когато се касае за уртикария, се приемат противоалергични 
медикаменти, витамин С, витамин В, витамин Д, витамин Е, 
хранителни добавки с аминокиселини и минерали - цинк, магнезии 
и др. Ако няма симптоми при кожните папули, трябва да ги оставим 
да преминат без лечение. Те преминават за около 3 седмици - с 
изчезването на вируса от организма.
За жалост не може да се предвиди при кого ще има кожни обриви, така 
че, ако има такива, може пациентите да се консултират с мен онлайн 
чрез изпращане на снимки в платформата Heale.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



Грижата за кожата – 
както при жените, така 

и при мъжете – е фактор 
за поддържане на добро 

здраве и комфорт. 

д-р ТодорВълчков
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Д-Р ВЪЛЧКОВ, ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ БЯХТЕ НА 19-Я МЕЖДУНАРОДЕН 
КОНГРЕС ПО ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА В МОНАКО, КОЙТО БЕШЕ 
ПОСВЕТЕН НА АНТИЕЙДЖИНГА (БОРБАТА СЪС СТАРЕЕНЕТО). 
КАКВИ СА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТАЗИ ОБЛАСТ?
Естетичната дерматология е изключително динамично развиваща се 
и иновативна област от медицината. Непрекъснато се разработват 
нови технологии, нови продукти, навлизат съвременни устройства, 
усъвършенстват се техники. Естетичните терапии имат огромно 
въздействие върху самочувствието и увереността на пациентите, 
което определя и стабилната тенденция към увеличаване на този вид 
процедури. 
По време на конгреса бе отделено особено внимание на нехирургичните 
терапии за забавяне процесите на стареене в кожата. 
Процесът на стареене на лицето е многофакторен и обхваща различни 
нива: резорбция на костната основа и ремоделиране, загуба на 
подкожни мастни депа, мускулен тонус и атрофия, дермално стареене и 
загуба на колаген. 
Различни експерти демонстрираха неоперативни терапии за лице и 
тяло и защитиха техните предимства, като се спряха на коректното 
дефиниране на показанията (индикациите за извършване на 
процедурата), успех на клиничните резултати, анализ на усложненията 
и разрешаването им. 
Най-голямата и революционна иновация според мен е промяната в 
подхода при процедурите върху лицето. От една страна, това е т. нар. 
течен фейслифт, при който се използва по-голямо количество филъри 
в по-малко сесии за постигане на неоперативен лифтинг и лифтиране 
на цялото лице. При старите разбирания, подходът беше на парче – 
третиране проблемните зони поотделно. Затова и резултатите не бяха 
толкова впечатляващи. Сега имаме въз-можността да заменим или да 
отложим хирургичните интервенции с помощта на хиалуронови филъри, 
което определено е иновация. Друга иновация е комбинирането на 
лазерни и инжекционни процедури за наистина най-добрите възможни 
резултати. 

ИМА ЛИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ, КОИТО 
ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ?
Актуална в момента е по-естествената и натурална визия, в контраст 
с огромните обеми и драстични промени, които се налагаха като мода 
преди години. Предпочитат се корекции, които уплътняват, лифтират и 
оформят лицето, без да променят цялостното му излъчване. Огромните 
устни и скули, които изглеждат несъръзмерно и не отговарят на 
нормалните пропорции на лицето вече не са актуални. Препоръчва 
се внимателен първоначален анализ и изготвяне на индивидуален 
терапевтичен план от специфичните за съответното лице корекции, 
които подмладяват, възвръщат нормалната форма, но не променят 
цялостния баланс на лицето. Успоредно с това се обръща и внимание на 
шията, деколтето и ръцете, като елемент на комплексния подход към 
пациента. 
През последните години една от най-често прилаганите процедури бе 

контурирането на лицето с различни видове филъри, т. е. всичко, което 
води до лифтинг на лицето в средната и долната му трета. През 2021 
година трендът за “нехирургичната ринопластика” – корекция на носа с 
хиалуронов гел – изглаждане на неравности по гърба на носа, повдигане 
на върха с филър, леко стесняване на носа в основата му и др., които са 
възможни без хирургична намеса, стават бързо, лесно, безболезнено и 
най-важното-без възстановителен период. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЯЛОСТНИЯТ ПОДХОД  
В АНТИЕЙДЖИНГА?
Модерният терапевтичен антиейджинг подход е продължителен, 
стъпка по стъпка процес, който комбинира различни методи 
за биоревитализацията и подмладяването на кожата, както и 
възстановяването на загубената и изменена с възрастта тъкан. 
Оценката и терапевтичният подход при всеки пациент трябва да е 
строго индивидуален. 

ПРОМЕНИ ЛИ COVID ПАНДЕМИЯТА ФОКУСА НА КЛИЕНТИТЕ 
ПРИ РАЗКРАСИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ. В КОЯ ЧАСТ НА ТЯЛОТО 
ПРЕДПОЧИТАТ ДА СИ ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ?
Кризата от COVID-19 и налагането на социална дистанция и изолация 
подложиха всички ни на изпитание. Все още има и твърде много 
пациенти – и по света, и у нас, които се въздържат от разкрасителни 
процедури, заради съображения за безопасност. Стъпка по стъпка се 
връщаме към нормалния темп на работа. Цялостният фокус на нашите 
пациенти не се е променил повреме на пандемията с COVID-19 просто 
се спазват стриктно противоепидемичните мерки, което по нищо не 
променя крайният удовлетворяващ резултат. 
През 2012 година цялостният подход в грижата за кожата е 
продължителен, комбинира различни методи както апаратни така 
и инжекционни с фокус не само върху лицето,но и върху тялото. 
Наблюдава се зачестяване в търсенето на апаратни процедури за 
сметка на инжекционните. 
С навлизането на дигиталните комуникационни канали и 
утвърждаването им като един от основните начини за общуване 
между хората телемедицината става все по-реална алтернатива 
за предоставяне на медицинска помощ. Усъвършенстването на 
технологиите, от друга страна, прави възможна размяната на образи. 
Така всеки новопоявил се обрив по кожата например може да бъде 
консултиран посредством изпращането на прецизни снимки до 
лекуващия дерматолог. 

ПРЕНЕБРЕГВА ЛИ СЕ АНТИЕЙДЖИНГА НА РЪЦЕТЕ? ИМА ЛИ 
НАЧИН ЧРЕЗ ЕСТЕСТИЧНАТА МЕДИЦИНА ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ 
ИЗДАЙНИЧЕСКИТЕ ЧЕРТИ НА ВРЕМЕТО ВЪРХУ ТЯХ?
Ръцете ни са силно напрегнати от ежедневните ни дейности и са 
изложени на външни агресии. Слънцето и замърсяването ги нараняват 
точно толкова, колкото и лицето ни. Загубата на подкожни мазнини и 
изтъняването на кожата на ръцете прави вените и сухожилията твърде 
изпъкнали, което не е за пренабрегване. В естетизната медицина 
съществуват редица процедури,стремящи да намалят признаците на 
стареене на тази така важна зона от нашето тяло,а именно ръцете. 
Инжектирането на Калциев хидроксиапатит (CaHA) е един страхотен 
пример за процедура, водеща до моментални и дълготрайни резултати, 
под формата на множество малки микросфери за бавно освобождаване, 
разположени в гел пълнител на водна основа. Когато се инжектира 
в кожата създава моментален обем, изпълва кожата отвътре и 
покрива вените и сухожлията, които сa изпъкнали неестетично. 
Radiesse буквално ги замаскира и скрива, като мека тапицерия над 
тях или “замазка”. Инжектирани в кожата, микросферите започват 
механично да дразнят фибробластите – едни от най-често срещаните 
биологични клетки в съединителната тъкан на животните и човека. 
Фибробластите са отговорни за производството на колаген, еластин, 
гликозаминогликани, ретикуларни влакна и хиалуронова киселина – 
и след тази стимулация – започват активно да функцонират и да ги 
произвеждат. 

ИЗГЛЕЖДА ТЕНДЕНЦИЯТА Е ВСЕ ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА ДА 
СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИ КАТО ВАС. НАМЯЛАВА ЛИ 
СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ? КАКВИ ПРОЦЕДУРИ 
ИСКАТ ТЕ?
Средната възаст на търсещите естетични процедури намалява изявен 
интерес сред пациентите ни има към инжекционните и апаратните 
противостараеещи процедури с цел превенциия първите белези на 
страеене като инжектиране на ботулинов токсин и дермални импланти, 
които възстановяват загубените обеми на лицето, или мезотерапии, 
които влияят върху стегнатостта, еластичността и тонуса на кожата. 
Последните например подобряват вида и функцията на кожата. 
В повърхностните или по-дълбоки слоеве на кожата се въвеждат 
лекарствени и козметични вещества, с което се постига въздействие 
върху различните клетъчни структури. Тенденцията за намаляване на 
средната въраст на пациентите е вече факт това желание се поражда от 
влиянието на социалните мрежи, които по-младата аудитория използва 
повече. Въпреки желанието на много пациентки, аз съм твърдо против 
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поставянето на филъри на лица, които нямат навършени 18 години 
или които нямат нужда от естетична намеса, затова и им отказвам да 
направя процедурата. 

ИЗКУШЕНИ ЛИ СА МЪЖЕТЕ ОТ ЕСТЕТИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И 
СТАВАТ ЛИ ТЕ ПО-ПОПУЛЯРНИ СРЕД СИЛНИЯ ПОЛ?
Продължава и тенденцията към увеличаване броя на мъжете, които 
се подлагат на този вид терапии. Според статистиката 10-15% от 
пациентите са мъже и този дял непрекъснато нараства. През последните 
години се увеличава и делът на естетичните пациенти на възраст между 
25-35 години, които предпочитат да не чакат появата на първите 
признаци на стареене, а да заложат на профилактиката, за да запазят 
колкото може по-дълго младежкото си излъчване. 
Ясно е, че грижата за кожата не е важна само и единствено, за да 
изглеждате добре. Грижата за кожата – както при жените, така и 
при мъжете – е фактор за поддържане на добро здраве и комфорт. 
На практика нашата кожа е най-големият орган в тялото ни и както 
всички останали органи, тя подлежи на остаряване и може да стане 
обект на здравословни проблеми. 

КОИ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ?
Най-търсените процедури прези 2021 в нашата клиника и не 
само са основно: приложение на ботулинов токсин, хиалуронови 
филъри,апаратни процедури за структуриране на тялото, лазерни 
процедури за подмладяване кожата на лицето (лазерен лифтинг), 
лазерна епилация и много други. 

ИМАТ ЛИ ВИНАГИ ПРАВИЛНА ПРЕЦЕНКА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ КАКВО 
СЕ НУЖДАЯТ, КОГАТО ПОСЕТЯТ ВАШИЯ КАБИНЕТ?
В голям процент от случайте, пациентите идват в нашата клиника с 
конкретен въпрос насочен към дадена индикация или зона на лицето, 
след което заедно правим сумарна оценка и цялостен подход за 
подобряване или възстановяване естетичният вид на цялото лице

МОЖЕ ЛИ САМО С ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ ЧОВЕК ДА СЕ БОРИ 
СЪС СТАРЕЕНЕТО ИЛИ Е НУЖЕН КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД?
Необходимо е да вземем мерки още в процеса на поява на признаци на 
остаряване. Това е така, защото колкото повече отлагаме превенцията 

във времето, толкова по-трудно би било да се заличат появилите 
се белези. За тази цел препоръчвам, да следят за започването на 
появяването на тези признаци, които да се стопират с поставянето на 
ботокс или хиалуронов филър. 
В зависимост от това по какъв начин остаряваме, дерматологът ще 
изготвя цялостен план за възвръщане на сияйността и младостта на 
външния ни вид. Това може да включва както инжекционни така и 
апаратни процедури.
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Каква е връзката между  
белодробната фиброза 
и COVID-19?
Белодробната фиброза е заболяване, при което 
тъканта дълбоко в белите дробове се набраздява 
и става плътна и твърда. Това причинява задух 
и затруднява достъпа на кислород до кръвта.
Точните причини за белодробната фиброза 
често са неизвестни, но някои от рисковите 
фактори за нея са същите като за тежко 
заболяване от COVID-19. Съществуват 
доказателства, че белодробната фиброза 
увеличава риска и податливостта към COVID-19 
и обратно, въпреки че времето ще покаже 
колко разпространена е белодробната фиброза, 
предизвикана от COVID-19.

БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА И РИСК ОТ COVID
Изследователите са доказали, че наличието на белодробна фиброза 
увеличава риска и податливостта към инфекция с COVID-19. Това не е 
изненадващо, като се има предвид, че белодробната фиброза и тежките 
случаи на COVID-19 имат няколко общи рискови фактора, включително:
- Напредване на възрастта
- Мъжки пол
- Съпътстващи заболявания като диабет и хипертония
Като се има предвид, че белодробната фиброза отслабва функцията на 
белите дробове, логично е тя само да увеличи риска от тежък случай на 
COVID-19. Разбираемо е, че тези припокриващи се рискови фактори 
са причина за безпокойство, когато става въпрос за смекчаване на 
двойната атака на белите дробове при излагане на COVID-19.
Като се има пред вид това, е важно да се разберат възможностите за 
намаляване на риска от излагане на COVID-19. Въпреки че пациентът 
не може веднага да подобри основните условия, които го излагат 
на повишен риск, той може да предприемете незабавни мерки за 
намаляване на шансовете за излагане, включително да следва съветите 
на общественото здравеопазване, които по същество се превърнаха в 
златното правило на пандемията:
• Използване на маска
• Спазване на социална дистанция
• Мийне на ръцете 
• Ваксинация
Обратно, хората, които се възстановяват от тежка форма на COVID-19, 
са изложени на сериозен риск от развитие на белодробна фиброза. 
Изследванията показват, че характеристиките на COVID-19 включват:
- Остро белодробно увреждане
-  Опит за възстановяване чрез фибропролиферация (натрупване на 

съединителна тъкан)
- Ремоделиране на белия дроб
Това повишава риска от белодробна фиброза, като ясно показва 
двупосочната връзка между COVID-19 и белодробната фиброза, 
което изисква специфични съображения за начина, по който те си 
взаимодействат.

МОЖЕ ЛИ COVID-19 ДА ПРИЧИНИ БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА?

COVID-19 насърчава белодробната фиброза по два начина:
• Подсилва специфичен растежен фактор, който е профиброза.
•  Предотвратява преобразуването на ензим, който стимулира растежа 

на съединителната тъкан.
С други думи, щетите, които COVID-19 оставя след себе си, кара белите 
дробове да се опитват да се възстановят. По този начин те са податливи 
на съединителна тъкан, което е показателно за белодробна фиброза.
Учените все още не могат да излязат с категорично заключение какво 
е разпространението на белодробната фиброза след COVID, но към 
момента данните показват висок процент на фиброзни аномалии на 
белодробната функция при хора, които са изписани от болницата след 
COVID-19. Това подчертава значението на превенцията и лечението 
на COVID-19 за подобряване на прогнозата за здравето на белите 
дробове сред хората, които са изложени на по-висок риск от сериозно 
заболяване и усложнения от COVID-19. 

УСЛОЖНЕНИЯ ОТ БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА И COVID-19

Вирусните инфекции могат да влошат съществуващата фиброза. 
COVID-19 вероятно би усложнил нещата в допълнение към белодробната 
фиброза, тъй като COVID-19 често води до респираторен дистрес.
Някои симптоми на белодробна фиброза и COVID-19 се припокриват, 
като:
• Затруднено дишане и суха кашлица
• Умора
Въпреки това, непреднамерената загуба на тегло, както и 
изкривяванията на върховете на пръстите на ръцете и краката са 
специфични за белодробната фиброза и следователно могат да помогнат 
да се разграничи кое е резултат на съществуваща белодробна фиброза 
или на COVID-19. 
Трудно е да се каже дали и до каква степен COVID-19 ще повлияе на 
ежедневния живот. Само времето ще покаже как COVID-19 засяга 
белодробната функция, особено при тези със здравословни проблеми 
на белите дробове, и какво може да се научи за смекчаване на по-
нататъшната фиброза след COVID-19.
Но има и добри новини: учените предполагат, че усложненията, 
причинени от COVID-19, могат да бъдат възпрепятствани в ранен 
стадий. И въпреки че в момента няма лечение нито за белодробната 
фиброза, нито за COVID-19, антифиброзната терапия може да послужи 
за лечение и на двете състояния.

ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА И COVID-19

Антифибротичните лекарства, включително Nintedanib и Pirfenidone, 
обикновено се предписват, за да помогнат за забавяне на спада на 
белодробната функция поради белодробна фиброза.
Други терапии като спиронолактон и фибринолитични агенти също са 
показали някои положителни резултати при лечението на свързана с 
COVID-19 белодробна фиброза, въпреки че няма твърд и отговор за това 
колко са добри. Според учените това изисква повече изследователски 
проучвания.
Независимо от това, фактът, че наличните антифибротични лекарства 
се оказват полезни не само за лечение на белодробна фиброза, но и 
за предотвратяване на тежко заболяване от COVID-19, е много добра 
новина, тъй като подобрява прогнозата и на двата фронта, особено по 
отношение на ограничаването на по-нататъшната фиброза.
В допълнение, фактът, че антифибротичните лекарства могат да 
се използват за двойни цели – лечение на белодробна фиброза и 
COVID-19 – показва, че пациентите няма за какво да се притесняват 
по отношение на взаимодействията при лечението. Всъщност 
изследователите предполагат, че антифиброзната интервенция 
трябва да се направи през първата седмица от началото на Остър 
респираторен дистрес синдром, за да бъде по-ефективна за 
предотвратяване на прогресията до белодробна фиброза. Това може 
да се приеме като добър знак. Съществуващите методи за лечение на 
белодробна фиброза допълнително допринасят за предотвратяването 
на тежко заболяване от COVID-19. В светлината на потенциалните 
усложнения от COVID-19 и белодробната фиброза, има доказателства, 
които показват, че симптомите могат да бъдат управлявани.
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Уникална комбинация от съставки, 
осигуряващи цялостно действие:

Най-новата технология на капсулиране (Ниозомни § Фитозомни форми)

Д-р Николай Николов

PAPILOCARE® – иновация във 
вторичната профилактика на HPV

Д-р Николай Николов е завършил висши образования по: 
Медицина в Медицинска Академия, София, Икономика в 
УНСС, Реторика в СУ „Климент Охридски“, Мениджмънт в 
Университета Делауер. Владее испански, френски, английски 
и руски език. Д-р Николай Николов е акушер-гинеколог с над 
30 години трудов стаж. Има интереси в областта на полово-
преносимите инфекции. Понастоящем работи като лекар с 
частна практика в АГ кабинет „Ева Виталис“ София.

Заразен ли е рака на маточната шийка? 
През 2008 год. Нобелова награда получава проф. Цюрхаузен за 
доказаната връзка между HPV и РМШ. И тъй като все още етиологично 
лечение на вируса не е открито, защитата от вируса се пада на 
профилактиката.

Значи, за да се предпази от рак,  
важно е жената изобщо да не се заразява с HPV? 
Точно така. Има няколко начина жената да се предпази от заразяване. 
На първо място е моногамията, която като сексуален локдаун, е спасила 
най-много човешки животи. Но както е казал Зола: „Животът е твърде 
дълъг само за една любов.“ Има още два начина - презерватива и 
ваксините.

Но ако жената вече се е заразила, как да разбере това?
Най-масовият метод за диагностика, е цитонамазката. Но за съжаление 
е недостатъчен. В съвременната гинекология се използват още два 
метода – колпоскопията и HPV теста. Заразените с HPV жени могат да  
са клинично здрави и само тестa може да докаже, наличието на вируса. 
Това също е профилактика, която обаче не предпазва от заразяване, а 
открива вече проникнала в организма инфекция. 

Значи защитата на жената от рак се основава на профилактиката? 
Приемането на профилактиката като част от собственото поведение е 
важен елемент от мисленето на съвременната жена - от уменията да се 
прави безопасен секс до навика да се ходи на профилактични прегледи.

Тогава какво е вторична профилактика? 
За да започне нов цикъл на размножаване, вирусните частици трябва 
да проникнат в здрави клетки с висок потенциал на делене. И тук 
започва да действа Papilocare®. Той не лекува заразените клетки, а 
пречи на вируса да проникне в здравите клетки. Papilocare® предпазва 
здравите клетки от инфекцията. Този тип на въздействие в медицината 
се нарича: „вторична профилактика“.

Всъщност, какво е Papilocare® ?
Papilocare® е вагинален гел, който съдържа седем различни съставки 
от естествен произход. Препарата съчетава древното познание на 
Аюрведа с най-модерните съвременни технологии във фармацията. 

Как действа Papilocare®?
Papilocare® действа:
1. Локално – върху маточната шийка.
2.  Неспецифично - променя възприемчивите към вируса клетки в 

невъзприемчиви. С груби думи „тръшва вратата“ пред желаещия да 
влезе в тъканите вирус. 

3.  Многоцелево – подобрява микрофлората, епителизацията, локалния 
имунитет. 
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Към кои щамове на вируса действа препарата? 
Тъй като HPV има много щамове не може да се създаде една единствена 
формула срещу него. Papilocare® има неспецифично действие, и така 
въздейства върху всички щамове на HPV.

А не може ли жената просто да изчака, за да се „самоочисти“? 
Доказано е, че само 29% от пациентките с високо рискови HPV 
генотипове се oчистват от вируса спонтанно в рамките на 6 месеца. За 
да чакаш трябва или да си много смел или да си незнаещ. 

Кога лекарите назначават Papilocare®?
Употребата на препарата е много уместна за допълване  
на класическите лечения.

1. След ДТК (“изгаряне на маточната шийка”)

2. След някои видове електроконизации

3. След някои видове операции

Възможна ли е самостоятелна употреба на Papilocare®?
Да. При така нареченото „здраво заразоносителство“. Жената 
е клинично здрава, но има HPV (+) тест. След половин година 
лечение с Papilocare® се прави нов тест за наличие на вируса.
Употребява се и при жени с „проблемна“ цитонамазка – PAP3 или 
ASCUS/LSIL, но които нямат колпоскопски атипизъм.
Papilocare® може да се употреби самостоятелно дори след биопсия, 
ако резултатът от биопсията е липса или лека степен на дисплазия 
СIN 1. 

Има ли някакви странични действия?
От въвеждането му през 2016 година в света са се лекували 
повече от 100 000 жени без да са докладвани нежелани 
странични ефекти. Но пък има доста желани странични ефекти. 
Papilocare® не само предпазва лигавицата от нова инвазия на 
вирионите, но и ускорява епителизацията, ускорява зарастването 
на тъканите, намалява отока след операциите, подобрява кръвния 
и лимфния поток, повишава еластичността на влагалищните 
стени, подобрява вагиналната микрофлора.
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Доц. Илия Карагьозов:

България е на трето място в 
Европа по смъртност от рак на 

маточната шийка
HPV-базираният скрининг може да определи с 
голяма точност риска от това заболяване. Не е 
далеч моментът, когато този метод ще измести 

цитологичното изследване, казва акушер-гинекологът

Д-р Илия Карагьозов д.м. завършва медицина в Медицински Университет – София през 1994г. Има придобити специалности по специалност 
по Акушерство и гинекология и по Обща и коремна хирургия. От 2016 г. има защитена степен доктор по Оща хирургия. От 2018г. е Началник 
отделение по гинекология в МБАЛ „ВИТА“. Д-р Карагьозов е преминал редица квалификационни курсове по ехография и мониториране на плода, 
колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката, урогинекология, онкогинекология, стандартна 
гинекологична хирургия. През 2007 г въвежда за първи път в страната лазерната ексцизионна хирургия в амбулаторни условия при предракови 
състояния на женската генитална система (лазерна конизация). Приоритет в професионалната му дейност е ранната диагностика на 
онкологичните заболявания на женската полова система, радикалната онкогинекологична и разширена тазова хирургия.

ДОЦ. КАРАГЬОЗОВ, БИХТЕ ЛИ СПОДЕЛИЛИ С НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ 
КАКВА Е СТАТИСТИКАТА ЗА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (РМШ)
ПО СВЕТА И ЗА БЪЛГАРИЯ?
Ако ми позволите, ще цитирам данните от Националната програма за 
първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024г. В 
световен мащаб през 2018 г. ракът на шийката на матката е четвъртият 
най-често срещан рак при жени след рака на гърдата (2.09 млн. случаи), 
колоректалния рак (0.79 млн. случаи) и рака на белия дроб (0.73 млн.), 
и четвърти по честота като причина за смърт след рака на гърдата (627 
000 случаи), рака на белия дроб (576 000 случаи) и колоректалния рак 
(387 000 случаи). 
Прогнозите са, че ако не се предприемат спешни мерки, до 2040г. 
заболяемостта ще достигне 780 000 случая годишно и броят на 
смъртните случаи ще достигне 460 000, което е увеличение съответно с 
близо 25% и 50%.

Ракът на шийката на матката е вторият по честота 
сред жените между 15 и 44 години в Европа. 

Ежегодно близо 325.3 милиона жени, навършили 15 годишна възраст 
са в риск от развитие на рак на шийката на матката. Всяка година 
приблизително 61 072 жени се диагностицират с цервикален карцином 
и 25 829 умират от това заболяване.
В рамките на 28-те страни членки на Европейския съюз се наблюдава 
тенденция към намаляване на смъртността в държавите от Западна 
и Централна Европа и нарастване на смъртността в държавите от 
Източна Европа. 

В България през 2017г. диагностицирани с рак на 
шийката на матката са 15 691 (431.1/100 000), от 

които 908 (24.9/100 000) са новооткрити случаи. През 
2018г. числата са съответно 15 759 (435.8/100 000),  

от които 850 новооткрити (23.5/100 000). 

Близо 27% от новооткритите случаи са диагностицирани със стадии 
III или IV. (раков регистър) Смъртността от РМШ в България е близо 
два пъти по-висока от средната за ЕС (9/100 000 спрямо 5/100 000) 
и докато средната стойност за ЕС е с тенденция към намаляване 
в смъртността от РМШ, в България е с тенденция към нарастване. 
Петгодишната преживяемост в България също е под средната за 
Европа, 55% при 63% за ЕС. В рамките на Европа България е на трето 
място по смъртност след Румъния и Молдова.

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ НАШАТА СТРАНА ДА БЪДЕ ЕДНА ОТ 
ПЪРВЕНЦИТЕ ПО БРОЙ НА ЗАБОЛЕЛИ И СМЪРТНОСТ?
Има един начин за справяне с този проблем и той се състои в 
синхронното и непрекъснато прилагане на три подхода- първична 
профилактика с анти-HPV ваксина, организиран популационен 
скрининг за ранно откриване на жените в риск и своевременно и 
съвременно лечение на новодиагностицираните предракови изменения 
и рак. Ние имаме Национална програма за първична профилактика на 
рака на маточната шийка, но родителите не ваксинират дъщерите си 
поради неразбиране, неинформираност или антиваксинална нагласа. 
Нямаме организиран популационен скрининг, което води до пропускане 
на предраковите състояния и ранния рак и до закъсняла диагноза 

в напреднал стадий. При тези условия гинеколозите в България са 
принудени да прилагат концептуално остарелият и популационно 
неефективен опортюнистичен скрининг. 
По отношение на лечението, през последните няколко години работни 
групи на Българското дружество по акушерство и гинекология(БДАГ) 
и Българската асоциация по онкологична гинекология(БАОГ) 
създадоха и въведоха в практиката диагностично-лечебни алгоритми, 
които стандартизираха и изравниха с добрите европейски и 
световни практики медицинското поведение при тази патология в 
България. Работи се активно и в посока повишаване на качеството 
на допълнителното обучение на гинеколозите по колпоскопия и 
съвременните техники за амбулаторно лечение на предраковите 
изменения и ранния рак на шийката, влагалището и вулвата.

КАКВА Е ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКА ЗА СКРИНИНГ НА РМШ В 
У НАС, СРАВНЕНА С НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ В ЕВРОПА И 
СВЕТА? ИМА ЛИ НУЖДА ДА СЕ ПРЕОСМИСЛИ АЛГОРИТЪМА?
Практически няма организиран скрининг за рака на шийката в 
България. ЕС обаче изисква от всички страни-членки до 2030 година 
да са въвели ефективни стратегии за справяне с рака, причинен от HPV 
и да са осигурили условия за ваксинално покритие на двата пола от 
90%. В този смисъл, в близките години България ще трябва да въведе 
скринингова програма, надявам се! И тук има доста въпросителни 
обаче- цитологично базиран, комбиниран или HPV- базиран скрининг, 
дали българката ще се включи доброволно, информирано и осъзнато 
в скрининга или ще трябва да има елемент на “принуда” - в някои 
страни например, ако жената не е провела профилактичните си 
прегледи и се разболее от рак на шийката, здравната каса не плаща 
лечението. Не е ясно и как ще се преодолее проблема с оптимизирането 
на ваксинационната програма- държавата осигурява безплатни анти-
HPV ваксини за момичетата, но майките и бащите им отказват да 
ги ваксинират. Ще трябва да се положат много усилия от страна на 
здравните власти, професионалните и пациентските организации за 
повишаване на информираността в обществото по отношение на ползите 
от първичната и вторичната профилактика на рака на шийката.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕРВИКАЛНАТА ДИСПЛАЗИЯ?
Когато високорисков човешки папиломен вирус достигне гениталния 
епител, не се елиминира от имунната система и се задържи в него 
продължително време, в клетките настъпват дерегулационни промени 
причинени от интегрирането на вирусния геном в клетъчната ДНК, 
което през годините води до поява на незабележими с невъоръжено 
око типични изменения, притежаващи потенциал за прогресия до рак. 
Тези изменения носят общото название дисплазия. При жената такива 
промени се наблюдават по външните полови органи, влагалището, 
влагалищната част на маточната шийка и в каналчето на шийката. 
Обикновено те се виждат лесно с колпоскоп, някои обаче могат да 
останат скрити и да се развиват незабелязано, като тези разположени 
по-дълбоко в каналчето на шийката.

Заразяването с HPV става по полов път, често още при 
първия полов контакт. Развитието на дисплазията 

изисква време и още време е необходимо за 
прогресията й до инвазивен рак.

Точно това време не трябва да се пропуска.
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ИМА ЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЦЕНТРОВЕ, КЪМ КОИТО ДА 
БЪДАТ НАСОЧВАНИ ПАЦИЕНТКИ СЪС СЪМНИТЕЛНИ ИЛИ 
ДОКАЗАНО ЛОШИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦИТОНАМАЗКИТЕ, И КАКВИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ ТАМ?
Да, има. В Европа съществуват специализирани диагностично-лечебни 
структури към университетските болници, както и частни практики 
носещи различни наименования- “дисплазия-център”, “дисплазия 
клиника”и т.н. Няма специфична регулация за това. В някои страни тази 
дейност е оставена на всички практикуващи гинеколози, в други за това 
се изисква специфична квалификация, условия и покрити конкретни 
качествени изисквания за разрешаване на такава специализирана 
медицинска дейност. Така или иначе, всички селектирани от 
скрининговата система жени(съмнителна цитонамазка и положителен 
тест за носителство на високорисков папиломен вирус) се насочват към 
такива практики за диагностика и лечение. Диагнозата се поставя след 
колпоскопско изследване, вземане на биопсия от установените изменения 
на епитела и хистологичният резултат от нея. Следва решението за вида 
на лечението, което се провежда амбулаторно(не се постъпва в болница) 
и то е минимално инвазивно, обстоятелство от особено значение, 
предвид младата възраст на пациентките с често нереализирани 
или незавършени репродуктивни намерения. След лечението се 
предвижда поне едногодишно проследяване за всички пациентки, като 
то се индивидуализира в зависимост от окончателната хистологична 
диагноза. Повечето университетски болници в страната разполагат с 
онкопрофилактични звена и добре подготвени специалисти. 
През 2018 година болница ВИТА разкри специализирано звено (Вита 
дисплазия център) за ранна диагностика и лечение на предракови 
изменения на вулвата, влагалището и шийката на матката, което 
имам удоволствието да ръководя. Надявам се постепенно такива 
структури да се появят и в големите областни градове, които да поемат 
позитивният от скрининга контингент и да го лекуват по местоживеене. 
Диагностичните и лечебните методи са стандартизирани и не се 
различават от тези, прилагани в Европа и по света.

ТЪЙ КАТО ДИАГНОСТИЧНИТЕ СПОСОБИ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ РАЗВИВАТ 
И ПОКРИВАТ ОСНОВНИТЕ ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ НА РМШ, КАК БИХТЕ 
ГИ ГРУПИРАЛИ? (ВИЗИРАМ СКРИНИНГ – ТРИАЖ – ДИАГНОЗА)
Установената причинно-следствена връзка между HPV и предрака и 
рака на шийката, заедно с развитието на научните технологии създадоха 
нови възможности за оптимизирана превенция- вече имаме ефективна 
ваксина срещу високорисковите типове HPV, можем да установим 
носителство на високорисков тип HPV при всяка жена и да използваме 
тази информация за да определим дали тя е в риск или не, и не само 
това, а и да разберем на какъв етап от развитието на процеса се намира. 
В този смисъл скринингът открива съмнителните случаи, но не всички 
съмнителни случаи са в истински риск и точно тук се крие огромното 
предимство на модерната HPV-базирана система – има начин този риск 
да се определи с голяма точност. Това се постига с помощта на добре 
познатите вече междинни тестове за различни фазови онкопротеини и 
биомаркери, чието позитивиране говори за реално нарушен клетъчен 
интегритет или за вече налична истинска дисплазия и тези жени се 
насочват веднага за колпоскопия, диагноза и лечение. По този начин 
триажът разделя нискорисковите от високорисковите пациентки, 
връща нискорисковите за повторен тест след определено време, а 
високорисковите насочва за доуточняване. Така оптимизираният поток 
високорискови случаи не претоварва излишно и без това недостатъчният 
брой колпоскопиращи гинеколози и патолозите.
В този смисъл, въвеждането на добре структуриран HPV-базиран 
скрининг в България ще бъде от полза както за жените, така и за 
здравната ни система.

МНОГО ЧЕСТО СЕ ПОДЦЕНЯВА ПЪРВИЧНИЯТ СКРИНИНГ ЗА 
НОСИТЕЛСТВО НА HPV И СЕ РАЗЧИТА НА ЦИТОНАМАЗКАТА. 
СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ТАЗИ СТЪПКА МОЖЕ ДА СЕ ПРОПУСКА?
Последните мащабни проучвания в Европа и света показаха, че HPV-
базираният скрининг е много по-точен, сигурен, и най-вече небременен 
от субективни фактори метод. Разбира се, трябваше да се натрупат 
достатъчно клинични данни за такъв важен извод. Отдавна знаем, 
че цитонамазката е субоптимален тест и рискът от грешка може да 
надвиши 50%, но доскоро нямаше по-добра и сигурна алтернатива. И 
днес продължаваме да виждаме пациентки с нормална цитонамазка 
и инвазивен карцином на шийката. Мисля, че не е толкова далече 
моментът, в който цитологично базираният скрининг ще отстъпи 
водещото си място на HPV-базираният скрининг.

РЯДКО СЕ ГОВОРИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА СТАТУСА ЗА HPV 
И НА ПАРТНЬОРА НА ЗАСЕГНАТАТА ПАЦИЕНТКА. КАК ЩЕ 
КОМЕНТИРАТЕ НУЖДАТА ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА 
ИНФЕКЦИЯТА И ПРИ МЪЖЕТЕ?
Инфекцията безспорно засяга и двата пола. По тази причина СЗО 
препоръчва в анти-HPV ваксинационните програми да се включат и 
момчетата на съответната възраст, а не само момичетата - подход, вече 
доказал категорично ефективността си. Разбира се, че и мъжете трябва 
да се лекуват.

ПОРАДИ ЧЕСТИЯ ПРОПУСК НА СКРИНИНГА, ПОВЕЧЕТО 
ПАЦИЕНТКИ ПРИСТИГАТ С ДАННИ ЗА ДИСПЛАЗИЯ. КАКВИ СА 
МЕТОДИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ – НЕИНВАЗИВНИ И ИНВАЗИВНИ, КОИТО 
ПРИЛАГАТЕ?
Съвременните лечебни методи са минимално инвазивни и целят 
едновременно пълно излекуване и запазване на репродуктивните 

възможности на пациентките. Прилагат се основно при високостепенни 
дисплазии, амбулаторно(не се постъпва в болница), обезболяват се с 
локална техника, отнемат не повече от няколко минути и изискват 
спазване на облекчен физически режим за определено време. 
Хистологичната диагноза и резекционните линии определят последващото 
медицинското поведение и схемата на следлечебното проследяване. 

За качественото лечение ключово значение има нивото 
на колпоскопска подготовка на гинеколога, защото 
истински прецизното лечение може да се извърши 

само под директен колпоскопски контрол. 

Предпочитани са методите, които осигуряват тъкан за хистологично 
изследване - електробримкови ексцизии (LLETZ) и лазерна конизация, 
защото единственият прогностичен фактор тук е пълното отстраняване 
на дисплазията и постигане на свободни резекционни линии. 
Проследяването има за цел да контролира колпоскопски и цитологично 
новосформиращата се трансформационна зона, както и да следи за 
нови изменения при продължително носителство на високорискови 
HPV(тип-16,18). Добре е да се знае, че класическата скалпелна 
конизация отдавна е загубила статут на основен лечебен метод и 
понастоящем не се прилага приоритетно в лечението на дисплазиите 
на шийката. Лечението в България вече също е прецизирано, чрез 
въведените за всички практикуващи гинеколози диагностично-
лечебни алгоритми за лечение на предрака на шийката, влагалището и 
вулвата, плод на усилията на работни групи на Българското дружество 
по акушерство и гинекология(БДАГ) и Българската асоциация по 
онкологична гинекология(БАОГ).

ЗАВИСИ ЛИ ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ОТ 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТРИАЖА, 
ЗА КОЙТО СТАНА ДУМА ПО-ГОРЕ?
Хирургично лечение се прилага само при колпоскопски установени и 
доказани с хистологично изследване(биопсия) дисплазии, а изборът 
на вида хирургично лечение зависи от вида и степента на тежест на 
дисплазията, нейното разположение в зоната на трансформация и 
спрямо цервикалния канал. Триажът прецизира необходимостта от 
незабавно колпоскопско изследване за установяване на атипизъм и 
биопсия за доказване или отхвърляне на дисплазия.

ЛЕЧИМО ЛИ Е ЗАБОЛЯВАНЕТО РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И ИМА 
ЛИ НАСЛЕДСТВЕН ХАРАКТЕР? 
Тази болест има някои уникални характеристики: 
- засяга леснодостъпна за оглед анатомична зона 
- има ясен причинител
- предотвратима е с ваксина 
- развива се бавно и етапно 
-  стадийността в развитието - от заразяването с HPV до предрак и рак 

предлага време за реакция
-  предраковите промени най-често се виждат и доказват лесно с 

колпоскоп и биопсия
-  предраковите изменения и ранният рак се лекуват успешно в почти 

100% от случаите
- няма доказана наследственост 
Тези действително уникални в онкологията характеристики предлагат 
рядката възможност за изграждане на система от синхронно и 
непрекъснато действащи мероприятия, които да ликвидират болестта и 
да я пратят в историята. Тези мероприятия са три: 
-  Първична профилактика- ваксинация с анти-HPV ваксина и поне 90% 

покритие на таргетните групи (9-14 годишни момичета и момчета). 
Страните с ефективна ваксинационна програма отчитат спад в 
заболяемостта с почти 80% за 4 години!

-  Вторична профилактика- организиран популационен скрининг с 
високоспецифичен тест, с обхват от поне 70% от жените. Страните с 
ефективен скрининг са снижили заболяемостта с около 60-70%!

-  Своевременно лечение на 90% от новодиагностицираните случаи. В 
страните с развита онкопрофилактична мрежа, адекватното лечение 
на предраковите изменения и ранния рак редуцират значително 
честотата на инвазивните форми на болестта, изискващи агресивно 
хирургично лечение с всички известни неблагоприятни последствия 
за качеството на живот, общата преживяемост и в крайна сметка- с 
несигурен благоприятен изход.

На тази база е разработена стратегията на СЗО за ликвидиране на рака 
на маточната шийка като социалнозначимо заболяване. Ефективността 
на тази стратегия вече е реално доказана в Австралия, първата страна 
в света, която очаква след 2030 година заболяемостта да спадне 
постепенно до 1/100000! 

КАКВО Е ПОСЛАНИЕТО ВИ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ НА GENICANEWS?

Доказано по-сигурно и ефикасно е болестта  
да се профилактира, отколкото да се лекува.

Възползвайте се от възможностите на съвременната медицина и не 
превръщайте себе си в жертва!

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Проф. д-р Георги Чернев: 

Нитрозамини, сартани и меланом: 
различната гледна точка!
Проф. Д-р Георги Чернев
Д-р Георги Чернев завършва медицинa през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин 
Франклин” Freie Universität в Западен Берлин. След това кандидатства и е одобрен за редовен 
докторант в катедрата по дерматология, венерология и алергология на същия университет. През 
това време работи паралелно и като асистент-дерматолог в клиниката. През 2007 г. защитава 
докторат в сферата на дерматологичната онкология към Медицинския Университет в София, 
Александровска болница, а през 2010 г. получава академичната степен „Доцент” по дерматология и 
венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора. 
През Март 2016, след спечелен конкурс, той е избран за професор и началник на клиниката 
по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на 
министерството на вътрешните работи (МВР-София), Университетска болница МВР.
Проф. Чернев е основател и председател на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия 
(БДДХ).
Основател и собственик е на клиника ОНКОДЕРМА- поликлиника по дерматология, венерология и 
дерматологична хирургия. През 201
През 2015 година Георги Чернев е избран официално за Професор по договор в Университета G.Marconi 
в Рим, направление дерматология и венерология за учебната 2015-2016 година.

През Март 2016, след спечелен конкурс той е избран за професор и началник на клиниката по дерматология, венерология и дерматологична 
хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София), Университетска болница МВР.
От 2018 Професор д-р Георги Чернев е основател и председател на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия/БДДХ.
Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, и патогенезата на имунологично медиираните 
заболявания в дерматоимунологията.
Има повече от 650 научни статии в международни (и някои български) списания, сред които The Lancet, The New England Journal of Medicine, Mayo 
Clinic Proceedings и The Journal of Investigative Dermatology, The British Journal of Dermatology, The Journal of the European Academy of Dermatology, 
Dermatologic Therapy, JBRHA, Wiener medizinische Wochenschrift, Deutsche Medizinische Wochenschrift, Der Hautarzt etc., издател и съавтор на 3 
книги, един международен Atlas of Dermatology, общо над 40 глави в книги с дерматологична тематика и е редовен участник на национални и 
международни форуми и конгреси по дерматология.

ПРОФ. ЧЕРНЕВ, КАКВИ СА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА 
ЧЕСТОТАТА НА МЕЛАНОМА ПО СВЕТА И ЗА БЪЛГАРИЯ И КОИ СА 
ПРОВОКИРАЩИТЕ ФАКТОРИ?

Честотата на меланома по света през последните години варира между 
120 000 и близо 300 000 (2018 г.) случая годишно по официалните 
статистически данни. Най-висока е честотата в Австралия и Нова 
Зеландия (около 33 / 100 000), последвана от тази за Норвегия 
(29/100000) и Дания (27/100000) и т.н. Според други статистически 
данни тази честота скача на до 60 /100000 за Австралия например. В 
България честота възлиза на около или не повече от 500 случая годишно.
Имайки предвид, че повечето от мутациите, които се откриват при 
голяма част от пациентите с меланоми, са основно придобити, то 
стремежът към ранното идентифициране на образеца на унаследяване 
определено би бил (лично за мен) една погрешна отправна точка 
на разсъждение по повод създаването на схеми за бъдещо успешно 
таргетиране - един вид causa perduta. 
Mодерните терапии първоначално бяха ориентирани към повлияване/ 
блокиране/опит за елимиране на придобитите мутации (като BRAF 
mutations например), а още по-модерните: към отстраняване на 
вече засегнатите от мутациите меланоцити или меланомни клетки 
посредством активиране на имунната система (anti-PD1 blockers: 
pembrolizumab, nivolumab/ Anti/CTLA4 antibody: Ipilimumab, 
tremelimumab). „Генното инженерство“ обаче на практика се оказа за 
пореден път безсилно, а клиничната мисъл и последвалите действия на 
лекарите - догонващи случващото се. Причината се крие във факта, 
че, за огромно съжаление, възникналите мутации трудно биха могли да 
бъдат повлияни трайно във времето. Ако това повлияване на практика 
стане реалност, то продължителността на тази временна блокада на 
прогресията рядко надхвърля периода от 3 години. 
Битката за разкодиране на генома на меланома се води отдавна. Не 
би следвало нейният характер да е догонващ, а предвиждащ. Коренно 
различен е въпросът има ли друга стратегия, която да е по-успешна. 
Методиките, които се представят за иновативни и се опитват да 
разгадаят патогенезата на тумора, са многобройни и касаят анализ на 
така нарчения геном, протеом, транскриптом, метаболом, радиом и т.н, 
но те са с догонващ, а не превентивен характер. 
Но ако на практика бъде изключено влиянието на самите мутагени, 
които променят генома, протеома и т.н., то това определено би било 
една нова и сериозна стъпка напред. Именно това налага и промяната 
на гледната точка в подхода при тези пациенти - промяна на базовите 
разсъждения, търсенето на нови решения, които да имат коренно 
различен приоритет или изходна точка: да не допускат възникването 
на генетична нестабилност. А не да бъдат „прахосвани“ милиарди 
в опитите тя да бъде „диагностицирана на молекулно ниво“, а 
впоследствие да бъдат провеждани опити тя да бъде неутрализирана. 

КОИ СА ТЕЗИ МУТАГЕНИ, БИХТЕ ЛИ ГИ НАЗОВАЛИ?
Екзогенните фактори с мутагенно действие биха могли да се определят 
и като рискови фактори от първа категория или такива, които могат 
да доведат до мутации в меланоцитната клетка. Те се превръщат във 
фактори с последвало ендогенно действие върху наличния интактен 
генофонд и са с огромна патогенетична значимост. За тях не намираме 
коментари и научни съобщения, нито сериозно тематизиране по 
международните конференции (?), въпреки че разпространението на 
такива мутагени е повсеместно: храна, вода, лекарства… Визирам в 
случая нитрозамините, които са разпространени във водата, храната, 
а сега вече и в лекарствата за хронично болни: метформин, ранитидин, 
ангиотензин- рецепторните блокери или така наречените сартани.
Нитрозамините са познати от десетилетия мутагени, които се 
свързват с генерирането на различни ракови форми. Нашите данни 
от България са освен първите в света, така също и индикативни за 
възможната ключова роля на нитрозамините по отношение на редица 
кожни заболявания, включае меланом, базоклетъчните карциноми, 
едроплакатната форма на парапсориазис, атипичен фиброксантом, 
кератоакантом, карцином на простата, карцином на пикочния мехур, 
рак на дебелото черво, но и редица други редки тумори. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ, КАК БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ 
ПОДХОДИ? 
Основното правило, касаещо ранната превенция, би следвало да се 
състои съгласно известните, но и същевременно прости медицински 
постулати за елиминацията на основните мутагени, възпрепятстването 
на контакта им с човешкия организъм и запазването на интактната 
среда/ интегритета на вътрешната хомеостаза?! Или казано накратко: 
˝Най-малкото - не вреди!˝

КОЙ НОСИ СПОРЕД ВАС ОТГОВОРНОСТ? 
Тезата на отговорността, която никой не иска да поеме, а и която всеки 
прехвърля на другия, е доста спорна и трудна за решаване. Липсата на 
информираност се оказва накрая еквивалент на най- високата степен 
на безотговорност. Призната на финалната права от самите регулаторни 
органи в лицето на ЕМА едва през март 2021 година чрез парафирането 
на позволителен режим за нитрозамини в сартаните.
Интересно би било как ЕМА би тълкувала последните американски 
научни проучвания по темата и дали ще смени за пореден път 
официалната си позиция за позволителна наличност в лекарствата за 
кръвно, но и не само: Estimated Cancer Risks Associated with Nitrosamine 
Contamination in Commonly Used Medications (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/34574388/).
Моят дипломатичен призив или послание към пациентите би бил 
следният: „Не желаете ли генетична нестабилност (риск от или развитие 
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на рак), не приемайте/ограничете приема на нитрозамини под каквато 
и да е форма, до минимум?!˝
Спазването на тази препоръка не винаги е лесна, а и тя не винаги 
би могла де бъде ефективна. Нитрозамините могат да възникнат и в 
стомаха при консумация на богати на нитрити и амини храни, без дори 
да са приемани медикаменти, които съдържат нитрити или амини. 
Катализираната реакция би могла да доведе до рак на стомаха. 
От друга страна богатата на амини храна при пациенти с хронични 
възпаления като пиелонефрит и цистит би могла да доведе до сериозен 
риск от развитието на рак на пикочния мехур (при налично високо ниво 
на нитрити в урината).
Цигареният дим съдържа аналогично нитрозамини. Оттук би следвало 
тези фактори да бъдат допълнително калкулирани при стартиране 
на системна медикация със сартани, която съдържа нитрозамини. 
Ендогенната, но базирана не на лекарствен прием, концентрация на 
нитрозамини би могла да се окаже достатъчна за генериране на рак, 
дори когато концентрацията им в лекарствата не превишава така 
наречените допустими норми. 
Проблем остават и завишените в лекарствата нитрозамини, които 
могат да генерират допълнително различни ракови форми. ЕМА се 
зае с не леката задача да оповести в близко бъдеще официално върху 
всяка лекарствена форма/опакоковка – вида и концентрацията на 
нитрозамин/и. Намирам това за едно добро начало.

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ ДОСТА СЕ ДИСКУТИРА ТЕМАТА ЗА 
ПРИМЕСИ В ГРУПА ЛЕКАРСТВА ЗА ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ, 
КАТО КОФАКТОР ЗА МЕЛАНОМА. БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ ЗА 
ВАШЕТО ПРОУЧВАНЕ ПО ВЪПРОСА?
Представените от нас пациенти са свързани с развитието на различен 
тип кожни тумори (най-вече меланоми) след прием на такива 
медикаменти. Тези тумори възникват едновременно, но и поетапно в 
комбинация с разнороден тип други тумори, като сме отчели определени 
стереотипи в рамките на този прием: дозисно зависими времеви 
интервали за възникване на определен тумор/меланом. Детайлните 
данни са официализирани като публикации, но и същевременно 
подадени в ИАЛ като странични ефекти за съответните препарати. 

СПОДЕЛЯ ЛИ СЕ ВАШАТЕ ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РОЛЯТА 
НА НИТРОЗАМИНИТЕ ЗА ПАТОГЕНЕЗАТА НА МЕЛАНОИМА? КАКВО 
Е МНЕНИЕТО ЗА ИНОВАТИВНАТА МЕЛАНОМНА ХИРУРГИЯ И ОТ 
ЗАПАДНИТЕ ВИ КОЛЕГИ?
Наскоро американски колектив потвърди категорично нашите 
наблюдения и хвърли известна доза светлина по темата с 
нитрозамините и рака: Estimated Cancer Risks Associated with 
Nitrosamine Contamination in Commonly Used Medications (PubMed).
Два от конгресите на БДДХ (Българското дерматохирургично 
дружество) са отразени като събития в американско дерматологично 
списание с висок импакт фактор, именно поради тежестта на тази 
проблематика, поради нейната значимост: 
Congress report Second National Congress of the Bulgarian Society for 
dermatologic surgery, Sofia, 13th March and 13th June 2020 (PubMed); 
Congress report first National Congress of the Bulgarian Society for 
dermatologic surgery, Sofia, 15th to 16th March 2019-Congress report 
(PubMed).
Съобщенията в едно от реномираните дерматологични списания 
наблягат, освен на проблематиката за нитрозамините и хирургията 
на меланома, така също и на факта, че е дадена възможност на млади 
български учени да презентират и са ангажирани с тежка проблематика 
и актуални дилеми в онкохирургията или фармакоонкологията.

ВАЖНА ЛИ Е ТАЗИ АНГАЖИРАНОСТ НА МЛАДИТЕ КОЛЕГИ? НЕ Е 
ЛИ ТВЪРДЕ РАНО ДА СТАРТИРАТ С ТЕЗИ ТЕЖКИ ТЕМИ?
Ранното запознаване на младите колеги с реалните проблеми във 
фармакоонкологията е най-сигурната гаранция за бърз академичен 
растеж. За останалите - има филъри, ботокс и привилегията да участват 
ентусиазирано при провеждането на кола маски на килограм. 

КАК ЩЕ ОБЯСНИТЕ ФАКТА, ЧЕ, ВЪПРЕКИ СТРЯСКАЩИТЕ ДАННИ, 
ВСЕ ОЩЕ НЯМА ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ 
РИСК ОТ ДЪЛГОГОДИШНОТО ПРИЛАГАНЕ НА САРТАНИТЕ В 
ПОСОКА МЕЛАНОМ?
Такива данни вече са налични и са доста обезпокоителни. Зависи 
каква официална информация имате предвид: научна или тази от 
информационните медии. Научната е налична от години, а медиите 
са спуснали донякъде така наречената ˝информационна завеса˝ по 
темата. Причината тази завеса да бъде от време на време повдигана са 
научните данни на нашите, но и тези на международните наблюдения.
Ние сме пионери по отношение на гореспоменатата проблематика 
в световен мащаб, въпреки че не сме единствените, занимали се с 
тази тематика. Тази информация е определено налична в научната 
медицинска литература. 
Първият описан случай на меланом след употреба на сартани в 
световната литература е приет и каталогизиран в световно известната 

база данни Springer Nature/Reactions weekly като първа тежка 
медикаментозна странична реакция към оригиналния продукт на 
валсартан, приеман от пациента. Този пациент екзитира вследствие на 
заболяването.
Имаме десетки аналогични случаи, каталогизирани впоследствие. 
Последните два наши научни труда от 2021 година са в специализирано 
и топ индексирано експертно фармакологично списание с висок импакт 
фактор:
Telmisartan (and/or nitrosamine) - induced occult melanoma: first reported 
case in world literature (PubMed); 
Telmisartan/hydrochlorothiazide-induced nevus-associated cutaneous 
melanoma: first report in the medical literature (PubMed).
Бяхме поканени да изразим мнението си по темата и да представим 
независим анализ на данните ни, за да бъде подпомогнато за 
изясняването на проблема. 

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ В ЛИТЕРАТУРАТА ПОДОБНИ НА ВАШИТЕ 
НУЧНИ ДАННИ?
Проучванията на сериозни международни колективи от 2015/2016 г. 
показват категорично наличието на връзка/сериозен сигнификантен 
риск между приема на сартани и развитие на меланоми, но и на 
немеланоцитни форми на рак на кожата! С или без ˝стратификация˝ 
тази значимост се оказа отново налична, макар да показва известни 
процентуални различия: 
Use of antihypertensive drugs and risk of skin cancer (PubMed);
Skin cancer associated with commonly prescribed drugs: tumor necrosis 
factor alpha inhibitors (TNF-αIs), angiotensin-receptor blockers (ARBs), 
phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE5Is) and statins -weighing the 
evidence (PubMed).
Но през 2015/2016 тази връзка не е била дори и подозирана. Тя обаче 
се оказва и свързващото звено в пъзела на карциногенезата, но на по- 
късен етап, едва през 2018. 
Предимството на тези проучвания се състои именно в това, че е 
показан на практика ключов, сигнификантен риск между приема на 
сартани и развитието на рак на кожата: както меланоцитен, така и 
немеланоцитен тип рак. Като добавям и повтарям - както и незнанието 
към тогавашния момент за потенциална контаминация с нитрозамини. 
“Незнанието понякога е велика сила” и старателното му каталогизиране 
и отразяване, както и това на систематизацията на данните за 
сартаните и развитието на рака към 2015/2016, именно те са важната 
брънка , която към момента дори не би следвало/ няма нужда и да се 
интерпретира. Отговорите са повече от красноречиви.
Пъзелът се подрежда от само себе си понякога. Необходимо е малко 
време … и търпение.

ЗА ФИНАЛ КАКВИ БИХА БИЛИ ВАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ПАЦИЕНТИТЕ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗВИТИЕ НА МЕЛАНОМА И 
УСПЕШНОТО МУ ЛЕЧЕНИЕ?
Пациентите би следвало да са изключително бдителни по отношение на 
рисковите фактори, които споменахме и да се стремят към едно високо 
ниво на здравна култура. Допълнително това ниво би следвало да се 
култивира от здравните власти и дообогатява ежедневно в семейна 
среда. Никой не би бил по-заинтересован от това да сте здрав, освен 
самите вие и близките ви, въпреки че има и изключения. 
Двете понятия - “здраве” и “време”, нямат еквивалент по степен 
на значимост и са често необратими като „последствия“ от дадено 
поведение, реакция, информираност или липса на такива. 
Незнанието не предпазва нито от последствия, нито от наказание под 
една или друга форма. Неглижирането на тези фактори, съпроводено 
паралелно с липсата на дебати по тази тема в общественото 
пространство, със сигурност не е добро решение и би довело в рамките 
на кратки срокове до неприятни последствия за самите пациенти. Ние 
се сблъскваме с тези последствия ежедневно и няма как да останем 
безмълвни.
Решенията, касаещи общественото здравеопазване, би следвало да се 
постигат с консенсус, дипломация и диалог. Само когато клиницистите 
работят рамо до рамо със здравното министерство и изпълнителната 
агенция по лекарствата, както и когато степента на заинтересованост 
за решения по ключови теми е налична, успехът е възможен и дори бих 
казал – гарантиран. През последните 4 месеца оставам с впечатление, 
че има положително развитие по темата както на национално, 
така и на международно ниво. Комуникацията с ИАЛ е налична, 
взаимодействието - също. Надяваме се на по-добра информираност и 
въвеждане на нови правила и стандарти, на промени.
Проектът ни за нитрозамини и рак на кожата е с идеална цел 
редуциране честотата на кожните тумори от меланоцитен и 
немеланоцитен характер.
Иновациите в медицината и различната гледна точка би следвало да 
бъдат оценени подобаващо. Те именно са генераторите на прогреса, 
въпреки че първоначално всеки ги отрича или се съмнява в тях. 
Понякога това изисква време...

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА



22 01.10.2021/01.01.2022 специализирано издание

Заболявания на устната кухина
Съществуват редица инфекции, които могат да засегнат 
устата. Те може да бъдат причинени от бактерии, 
вируси или гъбички или пък да са в резултат на дадено 
заболяване. Точното медицинско състояние и лечението 
му може да бъде определено само от медицинско лице.

ПИГМЕНТНИ ЛЕЗИИ

1. Меланоцитна макула
При това състояние се наблюдава бавно появяваща се единична, 
кафява или сиво-кафява макула, равномерна на цвят и обикновено 
2-15 mm. по долна устна, по венците или по небцето. Тази 
хиперпигментация е доброкачествена и е честно срещана при 
цветнокожи жени на около 40-годишна възраст. Обикновено е 
достатъчно състоянието да се наблюдава. При съмнение за меланом или 
фамилна анамнеза, се прави биопсия или ексцизия.

2. Амалгама татуировка
Това е доброкачествено петно, което се получава след стоматологична 
работа със сребърен материал за пломбиране. Не е необходимо лечение, 
освен по козметични причини. 

3. Меланома
Представлява увеличаваща се или разпространяваща се неправилна 
плака, тъмно пигментирана с многобройни цветови вариации и 
неправилни граници. Обикновено се появява върхи твърдото небце или 
венеца на горната челюст. 
Меланомата се среща рядко в устата. Тя е много агресивна, като 
петгодишната преживяемост е само 15%. Целенасочени терапии с 
инхибитори на тирозин киназата могат да подобрят преживяемостта. 
Химиотерапия и лъчетерапията има слабо влияние върху хода на 
заболяването.

ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ НА УСТНАТА ЛИГАВИЦА –  
АСОЦИИРАНИ СИМПТОМИ

1. Синдром на McCune-Albright
Това рядко срещано заболяване класически се характеризира с 
клиничната триада фиброзна дисплазия на костта,кожни петна и 
преждевременен пубертет. Възможно е да причини ендокринни аномалии 
и склероза на черепа. Представлвява спорадична соматична мутация.

2. Синдром на Peutz-Jeghers 
Дължи се на мутация в гена STK11/LKB1 и се изявава с 
хиперпигментирани макули по устните, пръстите на ръцете (започва в 
кърмаческа/детска възраст), инвагинации, чревни полипози. 

3.Комплекс на Карни (синдром на LAMB или NAME)
Синдромът на Карни или комплекс на Карни е рядко генетично 
заболяване, характеризиращо се с многобройни доброкачествени 
тумори, които водят до сърдечни миксоми, ендокринни аномалии, 
пигментни кожни лезии, псамоматозен меланотичен шванома.

4. Синдром на Laugier-Hunziker
Този синдром се характеризира с хиперпигментирани петна по 
устните, устната кухина, гениталиите и надлъжна меланонихия. 
Хиперпигментацията, представена при синдрома на Laugier-Hunziker, 
е доброкачествена и трябва да се разграничи от синдрома на Peutz-
Jeghers.

5. Болест на Адисон 
Характеризира се с дифузна хиперпигментация, предимно в областите, 
изложени на слънце, загуба на тегло, умора, повръщане и хипотония. 
Болестта на Адисон е хронична недостатъчност на надбъбречната кора, 
обуславяща недостиг на минералкортикоиди и глюкокротикоиди в 
резултат на болестен процес в самата жлеза.

ИНФЕКЦИИ

1. Ъглов хейлит (Perlèche)
Проявява се с влажна мацерация, еритем, корички или язви в ъглите 
на устата; чувствителност, парене, сърбеж. Основните причини за 
ъгловия хейлит са патогените и по-специално Candida albicans, която е 
гъбичка, или Staphylococcus aureus, която е бактерия. Възможни са и 
външни причинители. Ако се появи тази инфекция, това най-често се 
дължи на отслабване на кожата и лигавиците около устните. Лечението 
обикновено е с локални противогъбични препарати.

2. Орална кандидоза (млечница)
Проявява се с кремаво-бели лезии по устната лигавица. Нежно 
остъргване показва еритематозна (зачервена) лигавична повърхност, 

остра псевдомембранозна кандидоза; хронична еритематозна 
кандидоза; остра еритематозна кандидоза; хронична хиперпластична 
кандидоза. За лечение обикновено еднократна доза флуконазол 
150 mg е ефективна. Прилагат се още перорални антисептични и 
антибактериални промивки, миконазол гел или букални таблетки за 
лигавицата.

3. Среден ромбоиден глосит (MRG)
Глоситът е първичен или вторичен остър или хроничен взпалителен 
процес на езика, който се развива под въздействие на различни 
етиологични фактори. Проявата му включва лъскаво, гладко, червено, 
ромбовидно или овално възвишение на средния дорзален край на езика. 
Най-често се среща ромбоиден вид. При глосита се забелязва 
липса на папили с епител, който може да варира от атрофичен до 
хиперпластичен. Лечението е същото като при млечницата, използват се 
локални противогъбични средства, като нистатин.

4. Хронична мукокутанна кандидоза 
Хронично заболяване на лигавицата в устата, на нокътните гънки на 
един или няколко пръста, причинено от дрожди. Оралните лезии са 
дифузни, а небцето и устните са с фисури. Дефицит на желязо и/или 
селективен дефект в способността на клетъчния имунен отговор да 
изчиства C. albicans обикновено се смята, че е свързан със състоянието. 
За лечение обикновено се предписват флуконазол, итраконазол или 
кетоконазол, или нистатин.

5. Черен език (Lingua Villosa Nigra)
Представя се с черни, кафяви, зелени или жълти петна по дорзалната 
част на езика с власинки. Обикновено се свързва с тютюнопушене, 
перорална употреба на антибиотици или употреба на психотропни 
лекарства и наличие на C. albicans по езика. При лечението с четка за 
зъби се отстраняват изпъкналостите с 1-2% водороден пероксид, нанася 
се Retin-A гел или 40% воден разтвор на урея или папаин, след което се 
почистват с четка от издатините.

6. Херпес симплекс
При тази инфекция се появяват многобройни дискретни, малки 
везикули на групи (първични) или поединично (вторични) върху 
небцето, венците или езика или устните. Групираните везикули се 
разкъсват бързо и образуват точковидни ерозии с червена основа. 
Херпесът на устните обикновено се дължи на HSV1>HSV2. За лечение се 
предписват валацикловир, ациклови, Sitavig. 

7. Болест на Хек
Проявява се с розови плаки по устната лигавица и долната устна, 
гингивата, езика или букалната лигавица, с наличиние на HPV 13, 32 
(при възрастни). Свързва се с недохранване, лоша хигиена, генетични 
фактори. Лечението не винаги е показано, тъй като лезиите са 
асимптоматични и често регресират спонтанно, но могат да бъдат 
отстранени, ако са травмирани.

8. Сарком на Капоши
Оралният сарком на Капоши най-често засяга твърдото и мекото 
небце, гингивата и дорзалната част на езика с плаки или тумори, 
които могат да бъдат непигментирани, кафяво-червени или виолетови. 
Той може да се развие навсякъде в устната кухина, включително и в 
масетера мускулите, увулата и орофаринкса. Известни са 4 варианта 
на този сарком - епидемичен или свързан със СПИН, ендемичен или 
африкански, ятрогенен след трансплантация и средиземноморски 
или класически. Това заболяване засяга предимно възрастни 
източноевропейски евреи или средиземноморски мъже. Саркомът на 
Капоши е опортюнистичен тумор и възстановяването на имунитета 
е най-добрият начин за лечение. Огнищният сарком може да бъде 
хирургически изрязан, когато лезиите са достъпни; въпреки това големи 
или дифузни лезии е най-добре да се лекуват чрез отстраняване, а не 
чрез пълна ексцизия, тъй като има потенциал за обширни остатъчни 
дефекти и лошо заздравяване.

АТИПИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

1. Актиничен хелит
При него долната устна е люспеста, напукана, атрофична, понякога 
ерозирала и набъбнала. Представлява възпалителна реакция на устните, 
дължаща се на хронично прекомерно излагане на слънце в продължение 
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на много години. Криохирургията може да бъде ефективна за лечение, 
предписват се също третиране с лазер, дермабразио, а при тежко 
заболяване може да се наложи електроепилация. Използват се и мазила.

2. Левкоплакия
Представлява белезникаво удебеляване на епитела на лигавиците, 
като може да бъдат засегнати устни, венци, бузи и ръбове на езика. 
Най-често се среща при мъже на възраст над 40 години. В зависимост 
от състоянието за лечение се препоръчва пълно отстраняване чрез 
операция, фулгурация, обикновена ексцизия, криотерапия и лазерна 
аблация.

3. Кондилома акумината 
Представя се като орална боуденоидна папулоза и лезии на оралната 
лигавица. Дължи се на инфекция с предавания по полов път HPV, 
типове 6, 11 и 32. За лечение се препоръчва хирургична ексцизия, 
която може да бъде криохирургия, скалпелна ексцизия или лазерна 
аблация. Съществуват и други методи за лечение, когато са засегнати 
нелигавични участъци.

РАЗНОРОДНИ/РАЗНИ БОЛЕСТИ НА УСТНИТЕ

1. Гландурален хейлит
Гландуларен или жлезен хейлит представлява рядко възпалително 
състояние на малките слюнчени жлези, обикновено засяга долната 
устна. В резултат от отворите на слюнчените жлези изтича секрет, 
а устните са влажни, лепкави и подути, в по напредналите случаи 
може да се стигне до макрохейлия или да се добави гнойна инфекция. 
При това заболяване съществува риск от (18-35 %) злокачествена 
трансформация в плоскоклетъчен карцином. За лечение се използват 
интралезионални стероиди, миноциклин и такролимус маз.

2. ГРАНУЛОМАТОЗЕН ХЕЙЛИТ
Представлява устойчив, нечувствителен оток на устните, 
прогресиращ до хронично уголемяване. Счита се за 
непълно изразен синдром на Melkersson- Rosenthal. 
При този синдром се съчетават три основни 
симптома: грануломатозен инфилтрат (на 
устните или лицето), lingua plicata (набразден 
език, вследствие грануломатозно възпаление 
на езика) и фациална пареза (вследствие 
отока на бузите). Лечението обикновено е 
с кортикостероиди и антибиотици.

БОЛЕСТИ НА ЕЗИКА

1. Атрофичен глосит
При това заболяване се наблюдава 
гладък, червен, лъскав език, който 
често е болезнен, със загуба на 
филиформени папили. Състоянието 
може да се дължи на хранителни 
дефицити (витамин Е, рибофлавин, 
ниацин, витамин В 12, желязо), 
инфекции (вирусни, кандидоза, 
туберкулоза, сифилис), травма (лошо 
прилягащи протези), дразнене на 
езика от паста за зъби, лекарства, 
алкохол, тютюн, цитрусови плодове, 
на лихен планус, пемфигус вулгарис, 
еритема мултиформе.
При това състояние се препоръчва кръвна 
картина, за да се види нивото на B12 и 
изследване на изстърган от езика материал. 
Може да се наложи биопсия, за да се изключи 
неоплазма. 

2. Географски език
При него има добре очертан пръстеновиден или гиратов еритем с 
белезникав ръб, обикновено включващ дорзалната и латералната част 
на езика. В мнозинството от случаите е безсимптомен
доброкачествен мигриращ глосит. При него се появяват подути 
участъци с неправилна форма, които често приличат на карти. 
Забелязва се с повишена честота при псориазис.
Географският език може да е проява на пустулозен псориазис, алергия, 
хормонални смущения, юношески диабет, синдром на Райтер, синдром 
на Даун, хранителни дефицити и психологически стрес, напукани 
език. Предполага се и генетично предразположение.Географският 
език при иначе здрав човек може да показва склонност към развитие 
генерализиран пустулозен псориазис. 
Третиноин 0,025% гел или 0,1% разтвор, прилаган върху езика два пъти 
дневно, обикновено изчиства лезиите за по-малко от 1 седмица.

Фисуриран език
При това състояние се наблюдават доброкачествени, неболезнени 
браздички по дорзума на езика с “вълнообразен вид” (скротален език). 
Нарича се още lingua plicata. Може да се свързва със синдрома на 

Мелкерсон-Розентал и Даун синдром, pachyonychia congenita, pemphigus 
vegetans, Cowden синдром. Обикновено се среща заедно с географски 
език и по-често при пациенти с псориазис. При него се препоръчва 
поддържане на орална хигиена с води за уста.

3. Амилоидоза
Представяне: Макроглосия (прекалено голям или прекалено широк език 
с твърди, гладки жълто-бели възли), свързана с проява на трудности при 
говора, дъвченето и преглъщането, може да е първата прява на това 
заболяване. Причината за него е прогресивно извънклетъчно отлагане на 
амилоид в супрахиоидната област. Почти винаги се дължи на системно 
заболяване, като може да е свързано с кръвни дискразии, множествен 
миелом или лезии вследствие на диализа. Трябва да се изключи системно 
заболяване чрез биопсия на коремна мазнина или ректална биопсия. 
Лечението зависи от цялостното засягане на органите.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ/РЕАКТИВНИ СЪСТОЯНИЯ

1. Орален лихен планус (LP)
При това състояние се наблюдават “класически” ретикуларни бели лезии 
на букалната област. В 80% е засегната букланата лигавица, но може да 
бъдат ангажирани езикът, устните и венците. 
Клинично се установяват плаки, изглеждащи като дантела, с фини бели 
петна и линии. Обикновено плаките са съпроводени и със зачервяване 
и подуване на околната мукоза, излющване и зачервяване на венците 
и образуване на болезнени разранявания. Освен болката, пациентите 
могат да съобщят и за субективно чувство на парене.
Оралният лихен планус е Т-клетъчно медиирано мукокожно заболяване 
с неизвестен произход. При лечението му се използват свръхмощни 
стериоиди, кортикостероиди, накои ретеноиди. В зависимост от 
състоянието може да се прилагат криотерапия, хирургично изрязване, 
лазерна терапия.

2. Ерозивен лихен планус на венците
Ерозивната форма на лихен планус може да 

ангажира всяка част на оралната мукоза 
– букална, лингвална, гингивална и др. 

Засегнатата зона изглежда ярко червена 
поради загуба на повърхностния епителен 

слой на лигавицата. Язвите често са 
заобиколени от радиерни, кератинизирани 
нишки, наподобяващи мрежа. Пациентите 
обикновено изпитват субективно усещане 
за парене и болка при консумация 
на топли и пикантни храни. В някои 
случаи ерозиите се задълбочават, което 
е придружено от силна болка дори в 
покой.
При лечението обикновено се 
препоръчва агресивна устна хигиена, 
като се използват локални стероиди, 
кортикостероди, ретиноиди и др.

3. Орална фрикционна 
хиперкератоза
При това състояние се получава 

неравна бяла плака върху букалната 
мукоза. Дължи се на хронично дразнене 

от ухапване. Лечението цели премахване 
на хроничната травма.

4. Перорални афти/повтарящ се афтозен 
стоматит

Това е най-честата лезия на устната лигавица – 
засяга до 25% от общото население. Обикновено 

се появяват множество, малки или яйцевидни 
язви, с жълта основа, заобиколена от еритематозни 

ореоли. Не е известна истинската причина за появата 
им. Смята се, че може да са в резултат на клетъчно медииран 

имунен отговор, генериране на Т-клетки и производство на TNF-α. 
Предизвикващи фактори са хормонални промени, травми, лекарства, 
свърхчувствителност към храни, хранителен дефицит, стрес и тютюн. 
За лечение се използат локални аналгетици, локални стероиди, понякога 
се припоръчва и кратък курс съса системни кортикостероиди.

ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ

1. Мукоцеле 
Мукоцеле представлява тънка синкава или полупрозрачна подутина над 
лигавицата. Основните места, на които се появява, са езика и устните. 
При спукването на това образувание изтича секрет и за известно време 
изчезва, но се появява пак. Тези цикли на изчезване и появяване могат 
да се повтарят с месеци и дори години. В случай обаче, че мукоцеле се 
появи в областта на гърлото, той може до известна степен да затрудни 
дишането, а дори и преглъщането. Ето защо, в подобни случаи се 
препоръчва процедура по премахване. Лечението може да включва 
ексцизионна биопсия, криотерапия, лазерна аблация.
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2. Пиогенен гранулом
Представлява тънка синкава или полупрозрачна подутина над 
лигавицата. Расте бързо и кърви лесно. Обикновено се дължи на 
нараняване или хормонални фактори. Лечението може да включва 
хрургично отстраняване, криотерапия или лазерна аблация.

НАСЛЕДСТВЕНИ БОЛЕСТИ

1. Бяла гъба невус
Бяла гъба невус е автозомно доминиращо състояние на устната кухина. 
Причинява се от мутации в определени гени, кодиращи кератин, 
което причинява дефект в нормалния процес на кератинизация на 
лигавицата. Това води до лезии, които са дебели, бели и кадифени 
от вътрешната страна на бузите в устата. Обикновено тези лезии 
присъстват от раждането или се развиват по време на детството. 
Състоянието е напълно безвредно и не се изисква лечение. 

2. Наследствена хеморагична телангектазия  
(Болест на Ослер-Вебер-Ренду)
Наследствена хеморагична телеангиектазия представлява автозомно 
доминантно заболяване, което се дължи на генетични мутации, които 
засягат гените, участващи в изграждането на кръвоносните съдове. 
Характеризира се с васкуларна дисплазия и кръвоизливи. Прогнозата 
на заболяването е добра, в случаите, когато заболяването бъде открито 
навреме и кървенето адекватно контролирано.

3. Множествена ендокринна неоплазия, тип 2
Представя се с невроми на лигавицата на устните, езика, характерна 
физиономия с разширени устни, ганглионевроматоза на стомашно-
чревния тракт и “марфаноиден” хабитус. Като причина се сочи 
специфична генетична мутация. Всички пациенти, диагностицирани 
с това заболяване, се нуждаят от ежегоден хормонален мониторинг. 
Лечението зависи от засегнатите органи и степента на напредналост на 
заболяването.

4. LEOPARD Синдром
LEOPARD синдромът е свързан със сърдечни малформации, които 
обикновено са свързани с кожни малформации като част от 
заболяването. Терминът LEOPARD е съкращение за типичните клинични 
особености на малформационния комплекс. Те могат да включват 
лентиго, ЕКГ дефекти, очен хипертелоризъм, белодробна стеноза, 
аномални гениталии, забавяне на растежа, глухота. За кожната проява 
е характерно, че петната са с увеличен брой и изпъкнали.

СИСТЕМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1. Хипертрофичен гингивит
Представя се с увеличен размер на гингивата (венеца). Представлява 
възпалително уголемяване, предизвикано от лоша орална хигиена, 
определени лекарства или свързано със системни заболявания 
или състояния (бременност, пубертет, дефицит на вит С, пиогенен 
гранулом). В зависимост от причината лечението може да включва 
подобряване на оралната хигиена; смяна на лекарството, причиняващо 
увреждане, и/или отстраняване на (асоциирано заболяване)
злокачествен тумор, ако е наложително.

2. Пемфигус вулгарис
Рядко срещано, тежко протичащо състояние, което обикновено се 
съпътства от появата на болезнени мехури по повърхността на кожата 
на тялото, а също и в устата, гърлото, носа и гениталиите. Мехурите 
лесно се пукат и след това остават болезнени кожни лезии от зачервена 
и незаздравяла кожа. 
Пемфигусът е автоимунно заболяване и в повечето случаи точната 
причина за неговата поява остава неизяснена. При това заболяване 
имунната система започва да атакува собствените клетки и тъкани.
Лечението може да е с кортикостероиди, имуносупресори, биологични 
медикаменти.
Ако състоянието на пациентите е тежко и голяма част от тяхното тяло 
е засегнато от мехури, е наложително те да бъдат хоспитализирани и 
допълнително да им се влеят венозно течности. В някои случаи може да 
бъде индицирано и извършването на плазмафереза.

3. Pyostomatitis Vegatans
Представлява хронично мукокутанно язвено заболяване, състоящо 
се от многобройни милиарни бели или жълти пустули с еритемна и 
едематозна основа на лигавицата. 
Пустулите могат да се разкъсат и да се слеят, образувайки линейни 
язви. Обикновено са засегнати лабиалната гингива, лабиалната, и 
букалната лигавица. Заболяването представлява орален еквивалент 
на вегетативния пиодерматит върху кожата. Лечението включва 
употребата на локални или системни стероиди, имуносупресори и др.

Живот с грижа за жените
Приблизително 93% от случаите на  
рак на маточната шийка са предотвратими 

ПЪРВИЧЕН СКРИНИНГ ЗА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

HPV ДНК тест
Само допреди няколко години цитологичният скрининг (цитонамазка) беше единственият диагностичен подход за превенция на рак на маточната 
шийка (РМШ). Откриването на вируса HPV като причинител на рак на маточната шийка доведе до важен технологичен напредък, включително 
разработване на молекулярно-генетични тестове за HPV за идентифициране на жени, които са вирусоносители и/или проявяват HPV-асоциирана 
онкогенна активност. Днес HPV ДНК тестът се прилага успоредно с цитонамазката (PAP тест) за скрининг на РМШ. 
HPV ДНК тестът е насочен към детекция на типове HPV, които се асоциират с висок риск от развитие РМШ. Детекцията на вируса е възможна на 

много ранен етап от настъпване на заразяването и много преди установяване на HPV инициирани атипични цитологични 
изменения в цитонамазката. Това прави HPV ДНК теста единствен по рода си ранен прогностичен маркер за РМШ. В 
същото време той спомага за определяне на терапевтичния поход.

Всеки може да бъде носител на HPV, без да има симптоми за това

Процесът от заразяване с HPV до настъпване на ракова заболеваемост е бавен. Това прави иницииращите инфекции и 
предшестващите болестта лезии подходящи за редовна профилактика с цел превенция на развитие на рак на маточната 
шийка.

С диагностичните решения на „ГЕНИКА“ 93% от РМШ е предотвратим.

КОМБИНИРАНИЯТ СКРИНИНГ С THINPREP® PAP ТЕСТ + HPV ТЕСТ  
осигурява най-добрата възможна годишна профилактика срещу рак на шийката на матката.

Ракът на маточната шийка (РМШ) е второто по честота онкозаболяване в света сред жените на възраст 
между 20 и 55 г. Негов причинител е човешкият папиломен вирус (HPV). РМШ представлява краен стадий 
на неизлекувана HPV инфекция, която се характеризира с постоянно присъствие на HPV и е установена при 
многократно ДНК тестване на цервикални проби.

Бъде
те си

гур
ни
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С ЕДИН ТЕСТ ОТКРИВАТ ВСИЧКИ БАКТЕРИИ – ПРИЧИНИТЕЛИ НА ВАГИНАЛЕН ИЛИ УРОГЕНИТЕЛЕН ДИСКОМФОРТ

„Фемофлор“ е изследването за жените,
„Андрофлор“ – за мъжете

Бактериите, причиняващи вагинален или урогенитален дискомфорт, може да бъдат открити само с едно изследване. За жените този тест е 
„Фемофлор“, а за мъжете – „Андрофлор“.
ФЕМОФЛОР® е съвременен PCR базиран тест и единствен диагностичен способ, позволяващ комплексен анализ и оценка на вагиналната 
микрофлора, диагностика на дисбиозни състояния и откриване на полово предавани инфекции. За първи път само с едно изследване е възможно 
да се установи микробната влагалищна композиция по отношения на всички мироорганизми, населяващи женския влагалищен тракт. Фемофлор е 
единственият тест, даващ пълна картина на влагалищния бактериален състав, разграничавайки норма от болест.
Вагиналната дисбактериоза е най-широко разпространената инфекция при жените в репродуктивна възраст, като заболяването се свързва с 
инфертилитет, индукция на спонтанни аборти и проблемна бременност.
Вагиналната дисбиоза е клиничен синдром с полимикробна етиология, резултат от сложните взаимоотношения и динамика между 
микроорганизмите, част от естествената вагинална микрофлора. Комплексната оценка на микробната композиция в женския репродуктивен тракт е 
от най-голямо голямо значение за установяване на етиологията на възпалителния процес и избора на подходящо лечение.
Промените в нормалната женска микробиота увеличават шансовете за развитие на полово предавани инфекции и водят до негативни последици за 
женското здраве и репродуктивните функции.

84% от жените нямат симптоми, а 40% остават неправилно диагностицирани поради недостатъци на масово използваните диагностични 
методи. В същото време всяка година една на три жени развива вагинална дисбактериоза.

FEMOFLOR® превъзхожда с 40% диагностичната специфичност и чувствителност на конвенционалните диагностични тестове за оценка на 
бактериална вагиноза. 
АНДРОФЛОР® пък е единственият комплексен тест за определяне на клинично значимата концентрация на всички микроорганизми, населяващи 
мъжкия урогенитален тракт. Урогениталните инфекции са най-честата причина за нарушения в репродуктивните функции при мъжете и основен 
фактор за развитието на стерилитет. Остритите и хронични инфекции увреждат зародишния епител на тестисите, нарушават сперматогенезата и 
влошат качеството на семенната течност. Липсата на симптоми е причина инфекциите да останат незабелязани и предадени и на половия партньор. 

„ГЕНИКА“ е единствената лаборатория в България, която предлага тези тестове.

За теста FEMOFLOR®

FEMOFLOR® е съвременен Real-Time PCR базиран тест, позволяващ 
комплексен анализ и оценка на вагиналната микрофлора, диагностика 
на дисбиозни състояния и откриване на полово предавани инфекции. 
Аеробните и анаеробните условно-патогенни микроорганизми 
присъстват в определени концентрации като компонент на естествената 
микрофлора в женския урогенитален тракт. Определянето на 
количеството на тези опортюнистични микроорганизми и тяхното 
точно съотношение спрямо броя на лактобацилите и общия брой 
микроорганизми дава информация за цервико-вагиналния статус на 
пациента, като дефинира норма или болест.
Традиционните, широко използвани, диагностични методи са 
свързани със субективност при отчитането на резултатите и при 
разграничаването на норма от дисбактериоза, както и с невъзможност 
да бъдат култивирани голяма част от анаеробните микроорганизми 
с ясна етиология в развитието на дисбиозни състояния. Това често е 
причина за неправилно диагностициране и назначаване на неподходящ 
метод на лечение, увеличаване на рецидивиращите случаи и 
произхождащите от това усложнения.
С FEMOFLOR® за първи път само с едно изследване е възможно да бъде 
установена ЦЯЛАТА микробна композиция и взаимоотношенията между 
микроорганизмите в женския урогенитален тракт и да се дефинира 
ТОЧНО състоянието на пациента (норма или дисбактериоза).

Приблизително 84% от жените с вагинална  
дисбиоза нямат симптоми

Редовната профилактика предотвратява  
появата на гинекологични усложнения

FEMOFLOR® превъзхожда с 40% диагностичната специфичност и 
чувствителност на конвенционалните диагностични тестове за оценка 
на бактериална вагиноза
С FEMOFLOR® може бъде установена ЦЯЛАТА микробна композиция и 
взаимоотношенията между микроорганизмите в женския урогенитален 
тракт.

Всичко, което трябва да направите, е да се свържете  
с Вашия гинеколог и да попитате за „Фемофлор“!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ FEMOFLOR®?
FEMOFLOR® е бърз, безболезнен и съвременен молекулярно-
диагностичен тест за комплексен анализ и оценка на микрофлората в 
женския урогенитален тракт, за диагностика на дисбиозни състояния 
и за откриване на полово предавани инфекции. Анализът има голяма 
информативна стойност и подпомага правилното диагностициране и 
лечение, както и проследяването на състоянието в хода на лечението.

За теста ANDROFLOR®

Андрофлор® е единственият комплексен тест за определяне на клинично 
значимата концентрация на всички микроорганизми, населяващи 
мъжкия урогенитален тракт.
Инфекциите в мъжкия урогенитален тракт са проблем от глобален 
мащаб и придобиват все по-голямо социално и икономическо значение. 
Урогениталните инфекции са най-честата причина за нарушения в 
репродуктивните функции при мъжете и основен фактор за развитието 
на стерилитет. Остритите и хронични инфекции увреждат зародишния 
епител на тестисите, нарушават сперматогенезата и влошат качеството 
на семенната течност. Липсата на симптоми е причина инфекциите да 
останат незабелязани и предадени и на половия партньор.

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА
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Екстракт от  
Пресен женшен

Мед от манука
Лилав морков

TIENS GLOW
колагенов шот

ТЕХНОЛОГИЯ  
Double-NUTRI2™

Аз избрах и препоръчвам  
Тиенс колаген шот...

Лаура


