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Dermatoskopia w ocenie
melanocytowych zmian
barwnikowych

Dermatoskopia (dermoskopia, mikroskopia epiluminescencyjna) jest
powszechnie docenioną metodą w diagnostyce dermatologicznej.
Początkowo była przeznaczona do diagnostyki różnicowej zmian
barwnikowych, ale jej zastosowanie stopniowo poszerza się od lat 90.
Do tej pory dermatoskopia została użyta także do oszacowania stopnia
zaawansowania zapalnych dermatoz skóry, wykrywania zakażeń
pasożytniczych skóry, a także jako trichoskopia – do diagnozowania
chorób skóry owłosionej głowy. We wszystkich tych przypadkach
umożliwia także ocenę skuteczności prowadzonego leczenia[1].

Po stu lu je się wpro wa dze nie der ma to sko -
pii ja ko ru ty no wej czyn no ści w trak cie prze -
pro wa dza nia ba da nia der ma to lo gicz ne go,
przede wszy st kim w ce lu zwięk sze nia wy kry -
wal no ści po ten cjal nie śmier tel nych no wo two -
rów zło śli wych skóry. Wy chwy ce nie i wy cię cie
czer nia ka na wcze snym i pod da ją cym się le -
cze niu sta dium jest je dy ną sku tecz ną stra te gią
zmniej sza ją cą współ czyn ni ki umie ral no ści[1,2].

Der ma to sko pia mo że być wy ko ny wa na za
po mo cą kla sycz nych der ma to sko pów ręcz -
nych,  mi kro sko pów ste re o sko po wych, der -
ma to sko pów po łą czo nych z cy fro wym apa ra -
tem fo to gra ficz nym oraz wi de o der ma to sko -
pów, w których uzy ska ny obraz ka me rą wi deo
jest prze sy ła ny bez po śre dnio na ekran kom pu -
te ra. Wy ko rzy sty wa ne obe cnie cy fro we apa -

ra ty fo to gra ficz ne o wy so kiej roz dziel czo ści,
wbu do wa ne na sta łe w wi de o der ma to skop,
zna czą co zwięk szy ły ja kość uzy ski wa nych
obra zów. Do dat ko wo wpro wa dze nie spe cjal -
nych koń cówek der ma to sko po wych, na kła da -
nych na te le fon ko mór ko wy, po zwo li ło na
prze kształ ce nie smart fo na w „kie szon ko wy
der ma to skop”, umoż li wia jąc rów no cze śnie
szyb ką ana li zę i ar chi wi za cję obra zu. Do tych -
cza so wo prze pro wa dzo ne ba da nia nie wy ka -
za ły istot ne go wpły wu ro dza ju urzą dze nia wy -
ko rzy sty wa ne go do róż ni co wa nia zmian skór -
nych na zdol ność iden ty fi ka cji i oce ny po szcze -
gól nych struk tur der ma to sko po wych oraz na
pod ję cie de cy zji „za” lub „prze ciw ko” prze pro -
wa dze niu bio psji przez wy cię cia zna mie nia
me la no cy to we go. Eks per ci pod kre śla ją jed nak,
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że oce na cha rak te ru podej rza nej zmia ny
barw ni ko wej mo że się róż nić w za leż no ści od
do świad cze nia le ka rza prze pro wa dza ją ce go
ba da nie. Dla te go bar dzo waż ne jest przej ście
kom ple kso we go szko le nia u do świad czo nych
prak ty ków przed roz po czę ciem sa mo dziel nej
oce ny zmian me la no cy to wych[1,2].

Ba da nie me la no cy to wej zmia ny barw ni -
ko wej prze pro wa dza ne za po mo cą der ma to -
sko pu do star cza sze re gu szcze gółów otrzy my -
wa nych na po zio mie mi kro sko po wym, m.in.
da nych o je j bu do wie, struk tu rach na czy nio -
wych czy roz kła dzie barw ni ka w obrę bie zmia -
ny. Za lau dek za pro po no wał wpro wa dze nie
za sa dy „4x4x6”, ma ją cej na ce lu uspraw nie nie
prze pro wa dza ne go ba da nia der ma to sko po -
we go, zwięk sze nie je go pre cy zyj no ści i po wta -
rzal no ści. Le karz, prze pro wa dza jąc ba da nia,
po wi nien zwra cać uwa gę na czte ry der ma to -
sko po we kry te ria do ty czą ce oce ny me la no cy -
to wych zmian barw ni ko wych – ko lor (czar ny,
brą zo wy, nie bie ski, sza ry), wzo rzec (glo bu lar -
ny, sia tecz ko wa ty, ty pu „wy bu chu gwia zdy”
i jed no li ty nie bie ski), roz mie szcze nie barw ni ka
(wie lo o gni sko we, cen tral ne, ob wo do we, jed -
no rod ne) oraz lo ka li za cję (twarz, czę ści akral ne,
płyt ka pa znok cio wa, bło na ślu zo wa). Dla przy -
kła du: ko lor barw ni ka mo że być dla ba da ją ce go
in for ma cją, na ja kiej głę bo ko ści skóry znaj du ją
się me la no cy ty. Czar ny i brą zo wy, zwią za ne
z me la no cy ta mi lub barw ni ko wą pa ra ke ra to zą,
ozna cza ją zwięk szo ną pig men ta cję w obrę bie
na skór ka, a sza ry i nie bie ski, zwią za ne z me la -
no cy ta mi lub obła do wa ny mi pig men tem me la -
no fa ga mi, od po wia da ją ko mór kom barw ni ko -
wym w gór nych bądź głę bo kich war stwach
skóry wła ści wej. Im wię cej ko lo rów w obrę bie
jed nej zmia ny, tym więk sze praw do po do bień -
stwo jej aty pii. W tym pro po no wa nym sche -
ma cie ba da nia waż ne jest tak że zwróce nie
uwa gi na czyn ni ki, które mo gą wpły wać na
wzo rzec der ma to sko po wy zna mion u kon -
kret ne go pa cjen ta, ta kie jak: wiek, fo to typ
skóry, wy wiad ro dzin ny lub osob ni czy w kie -
run ku czer nia ka, do tych cza so we eks po zy cje na

pro mie nio wa nie UV, cią ża, dy na mi ka wzro stu
zmia ny. Zna le zie nie cha rak te ry stycz ne go dla
pa cjen ta ty pu ukła du barw ni ka w obrę bie zna -
mion me la no cy to wych mo że być po moc ne
w wy o dręb nie niu zna mion o ce chach wzor ca
aty po we go, a tak że uspo ko je niu pa cjen ta, je że li
wzór, po cząt ko wo wzbu dza ją cy podej rze nie,
po wie la się w obrę bie wie lu zmian[1,2,3].

Ko lej ną obie cu ją cą pro po zy cją uspraw nie -
nia der ma to sko po we go ba da nia zmian barw ni -
ko wych jest kon cep cja opra co wa na przez Ro -
sen dah la i wsp. Au stra lij scy ba da cze pro po nu ją
w pierw szym kro ku oce ny der ma to sko po wej
szu ka nie „cha o su”, de fi nio wa ne go ja ko asy me -
trię struk tu ry lub ko lo ru. Cha os ma być po wią -
za ny ze wzor cem ukła du barw ni ka, a nie
z kształ tem zmia ny. Ide al nie sy me trycz ne zna -
mio na są bo wiem rzad kie, a znacz nie czę ściej
ob ser wu je się pew ne od chy le nia od sy me trii
ge o me trycz nej. Je że li cha os w obrę bie zmia ny
nie jest wi docz ny, au to rzy po stu lu ją przej ście
do oce ny ko lej nej. Je śli jest on na to miast
w obrę bie zna mie nia obe cny, na le ży sta ran nie
szu kać tzw. ośmiu wska źni ków zło śli wo ści.
Wska zów ka mi ty mi są: ob sza ry bez struk tu ral ne
umiej sco wio ne na ob wo dzie zmia ny, gru be li -
nie roz ga łę zia ją ce się lub sia tecz ko wa te, sza re
lub nie bie skie struk tu ry, czar ne krop ki lub grud -
ki po ło żo ne ob wo do wo, seg men tal nie uło żo -
ne pro mie ni ste li nie lub pseu do po dia, bia łe li -
nie, po li mor ficz ne na czy nia oraz li nie rów no le -
głe, po fał do wa ne (akral nie) lub cha o tycz ne (pa -
znok cie). Je że li wy stę pu je je den lub wię cej
z tych wska źni ków, po win no prze pro wa dzić
się bio psję przez wy cię cie podej rza nej zmia ny
barw ni ko wej[4].

Bar dzo waż ną pro po zy cją pro fi lak ty ki prze -
ciw no wo two ro wej z wy ko rzy sta niem der ma -
to sko pii jest oce na za cho dzą cych w cza sie
zmian w obrę bie zna mion barw ni ko wych –
stra te gia fol low-up. Po wszech nie przyj mu je się,
że ła god ne zna mię barw ni ko we w trak cie ko -
lej nych ba dań kon trol nych po zo sta je sta bil ne,
na to miast czer niak ma ten den cję do zmia ny
w mia rę upły wu cza su. Licz ne ba da nia po -
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twier dzi ły, że wi de o der ma to sko pia, to tal bo dy
pho to gra phy oraz der ma to sko pia z uży ciem cy -
fro we go apa ra tu fo to gra ficz ne go w po łą cze niu
z ar chi wi za cją zdjęć są wy so ce efek tyw ne
w wy kry wa niu wcze snych czer nia ków, szcze -
gól nie wśród pa cjen tów ze zwięk szo nym ry zy -
kiem roz wo ju czer nia ka, m.in. z po wo du wy -
stę po wa nia du żej licz by zna mion aty po wych.
U tych pa cjen tów po rów na nie der ma to sko po -
we go obra zu „sta nu wyj ścio we go” z obra za mi
wy ko na ny mi w trak cie wi zyt fol low-up po ma ga
w du żym stop niu ujaw niać sub tel ne dy na micz -
ne zmia ny, które mo gą świad czyć o roz wi ja ją -
cym się w obrę bie zna mie nia czer nia ku, który
nie wy ka zu je je szcze stan dar do wych cech aty -
pii. Prze pro wa dzo ne do tej po ry ba da nia wy ka -
za ły, że uży cie me to dy oce ny zmian me la no cy -
to wych w cza sie po zwa la na roz po zna nie
wcze snych po sta ci czer nia ka nie in wa zyj ne go in
si tu w przy pad ku po nad 50% wszy st kich wy -
kry tych tą me to dą czer nia ków[2,5].

W la tach 2010-2013 w Bra zy lii prze pro -
wa dzo no ba da nie oce nia ją ce prze strze ga nie
za le ceń u pa cjen tów ze zwięk szo nym ry zy kiem
roz wo ju czer nia ka, którym za pro po no wa no
wi zy tę kon trol ną w ce lu po now nej oce ny
zmia ny me la no cy to wej. Do ty czy ło ono pa -
cjen tów pry wat nej kli ni ki i zo sta ło prze pro wa -
dzo ne przy uży ciu sy ste mu Fo to fin der®. Wy ni -
ki wy ka za ły bar dzo ni skie do sto so wy wa nie się
do za le ceń le kar skich, odmien nie niż we wcze -
śniej prze pro wa dza nych ba da niach, które wy -
ka za ły od se tek po wro tu na wi zy ty kon trol ne
w gra ni cach 46-90%. Tyl ko 25% pa cjen tów
zgło si ło się na ba da nie w za le co nym ter mi nie
kon tro li po mi mo in for ma cji o zwięk szo nym
osob ni czym ry zy ku roz wo ju czer nia ka. Wśród
7 pa cjen tów, których po pro szo no o wi zy tę za
3 mie sią ce (w związ ku z wy kry tą zmia na aty po -
wą), tyl ko 1 pod da ła się po now nej oce nie. Brak
zgła sza nia się pa cjen tów na wi zy ty kon trol ne
sta no wi więc naj więk sze wy zwa nie oce ny fo-
l low-up, czę sto skła nia ją ce prze pro wa dza ją ce -
go ba da nie do agre syw niej sze go po stę po wa -
nia, ozna cza ją ce go na tych mia sto we wy cię cie

podej rza nej zmia ny, cho ciaż mo gła być ona je -
szcze pod da na ru ty no wej kon tro li. Z dru giej
stro ny nie wszy st kie zmia ny po win ny być pod -
da wa ne oce nie fol low-up – zmia ny me la no cy -
to we aty po we po win ny być wy ci na ne na tych -
mia sto wo, co zmniej szy ry zy ko roz wo ju w ich
obrę bie in wa zyj nych form czer nia ka. Czyn ni ka -
mi po ten cjal nie od po wie dzial ny mi za po mi ja nie
przez pa cjen tów za pro po no wa nych ter mi nów
wi zyt kon trol nych są: wy so ki koszt ba da nia,
uczu cie fał szy we go po czu cia bez pie czeń stwa
po prze pro wa dzo nej wstęp nej oce nie zna -
mion, brak wy tycz nych co do dal sze go po stę -
po wa nia czy za po mi na nie o po trze bie po now -
nej oce ny zna mion[5].

Ba da nie der ma to sko po we, szcze gól nie
z wy ko rzy sta niem urzą dzeń umoż li wia ją cych
ar chi wi za cję uzy ska nych obra zów, po win no
stać się ru ty no wą czę ścią ba da nia der ma to lo -
gicz ne go. Jest ono pro ste, nie in wa zyj ne,
bez piecz ne i sku tecz ne za rów no w prze sie -
wo wym ana li zo wa niu zmian me la no cy to -
wych podej rze wa nych o ce chy zło śli wo ści,
jak i w roz po zna wa niu czer nia ka w je go
wcze snej po sta ci – in si tu.
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