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Czer niak jest no wo two rem zło śli wym, wy wo dzą cym się z me la no cy -
tów. Roz wi ja się naj czę ściej w obrę bie skóry i błon ślu zo wych, rza dziej
w ob sza rze bło ny na czy nio wej oka i w ośrod ko wym ukła dzie ner wo -
wym. Wcze sne roz po zna nie wpły wa po zy tyw nie na ro ko wa nie. 
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Der mo sko pia i wi de o der mo sko pia są
nie in wa zyj ny mi me to da mi dia gno stycz ny mi,
po zwa la ją cy mi na oce nę zmian skór nych
o róż nym po cho dze niu – na czy nio wych, ra -
ków skóry, czer nia ków. Świa tło ge ne rowa -
ne przez lam py LED w der ma to sko pie
umoż li wia wgląd w mor fo lo gię zmian skór -
nych, gdyż wcho dząc w wierzch nie war -
stwy skóry roz świe tla te zmia ny, uwi dacz -
nia jąc ich bu do wę. Dzię ki te mu der mo sko -
pia jest eta pem po śre dnim po mię dzy oce ną
kli nicz ną, a hi sto pa to lo gicz ną, co jest szcze -
gól nie istot ne we wcze snej dia gno sty ce
czer nia ka. Spo sób ten zna czą co wpły wa na
re duk cję ko sztów dia gno sty ki po przez
zmniej sze nie licz by nie po trzeb nych chi rur -

gicz nych wy cięć zmian ła god nych. Me to da
ta jest nie za stą pio na w dia gno sty ce róż ni co -
wej zmian barw ni ko wych, gdyż po zwa la na
bły ska wicz ne roz po zna wa nie bro da wek ło -
jo to ko wych, barw ni ko wych ra ków pod -
staw no ko mór ko wych, na czy nia ków i zna -
mion błę kit nych. Ko rzy ści, wy ni ka ją ce
z prze pro wa dze nia der mo sko pii, są w du -
żej mie rze za leż ne od do świad cze nia. Tyl ko
naj bar dziej do świad cze ni le ka rze uzy sku ją
w obrę bie zmian kwa li fi ko wa nych do wy cię -
cia sto su nek 6:1 (po mię dzy zmia na mi ła god -
ny mi, a zło śli wy mi). Nie mniej jed nak le ka -
rze, którzy na co dzień ko rzy sta ją z tej me -
to dy, re du ku ją licz bę nie po trzeb nych wy cięć
naj mniej o po ło wę. 

Dermatoskopia 
i wideodermatoskopia 
– diagnostyka znamion barwnikowych 

i profilaktyka czerniaka skóry
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Wy róż nia się dwa ro dza je der mo sko -
pów: nie po la ry za cyj ne i po la ry za cyj ne.
W der mo sko pach źródłem świa tła są dio dy
LED, róż nią się na tę że niem (in ten syw no -
ścią), bar wą świa tła, współ czyn ni kiem
odwzo ro wa nia barw. Nie za leż nie od źródła
świa tła, der ma to sko py po sia da ją filtr po la ry -
za cyj ny lub nie. W kla sycz nej der mo sko pii
po wierzch nię ba da nej skóry po kry wa się al -
ko ho lem, wo dą, ole jem mi ne ral nym, olej -
kiem im mer syj nym lub że lem, które mi ni -
ma li zu ją roz pro sze nia świa tła na po wierzch -
ni i spra wia ją, że war stwa ro go wa na skór ka
sta je się bar dziej przej rzy sta. Po zwa la to
uwi docz nić głę biej po ło żo ne ko lo ry i struk -
tu ry. W de mo sko pii po la ry za cyj nej ba da nie
prze pro wa dza się bez i mer syj nie w kon tak -
cie ze skórą lub bez.  W naj now szych der -
ma to sko pach po la ry za cyj nych sto su je się
rów nież ko rek cję bar wy świa tła po ma rań -
czo wy mi dio da mi. 

Oba ty py der mo sko pów do star cza ją
czę sto uzu peł nia ją cych się in for ma cji. Dla te -
go cie ka wym roz wią za niem są der mo sko py,
które ma ją funk cję prze łą cza nia try bu po la -
ry za cyj ne go na tryb nie po la ry za cyj ny.

Ist nie ją rów nież sy ste my fo to gra ficz ne,
które umoż li wia ją ar chi wi za cję obra zów der -
ma to sko po wych za po mo cą der ma to sko pów
ręcz nych, po łą czo nych z apa ra tem cy fro wym,

smart fo nem lub ta ble tem lub też spe cjal nie
de dy ko wa nych roz wią zań, ta kich jak Derm li te
CAM lub Fo to 2 Pro.

Wi de o der mo sko pia umoż li wia bar dziej
do kład ną ana li zę zna mion barw ni ko wych,
dzię ki moż li wo ści po więk sza nia obra zu na wet
120 ra zy. Sy ste my kom pu te ro we, które prze -
zna czo ne są do ob słu gi wi de o der mo sko pów,
umoż li wia ją rów nież wy god ne po rów na nie
zna mion barw ni ko wych w cza sie. Umoż li wia
to oce nę za kre su zmian, za cho dzą cych w ba -
da nym obiek cie. Wśród sy ste mów tych wy -
mie nia się naj bar dziej zna ne: Mi cro Derm, Fo -
to fin der, Mo le max, Der mo Ge nius, oraz Mo -
le Ma te, So lar scan, DB-Der mo Mips.

Ist nie je wie le al go ryt mów, słu żą cych do
oce ny der mo sko po wej. Dwu stop nio wy al go -
rytm dia gno stycz ny sta no wi pod sta wę oce ny
der mo sko po wej zmian skór nych. W pierw -
szym eta pie na le ży roz strzy gnąć, czy zmia na
jest me la no cy to wa, a na stęp nie – czy jest czer -
nia kiem bądź zmia ną ła god ną. 3-punk to wa li sta
kon trol na obej mu je oce nę obe cno ści asy me -
trii ko lo ru i struk tu ry, aty po wej siat ki barw ni ko -
wej oraz re gre sji. Obe cność dwóch z po wyż -
szych kry te riów kwa li fi ku je da ną zmia nę do
wy cię cia. In ne al go ryt my oce ny zmian barw ni -
ko wych to: ana li za wzo ru zmia ny, re gu ła
ABCD, me to da Men zie sa, 7-punk to wa li sta
kon trol na Ar gen zia no i al go rytm CASH. 

Kolory i struktury Dermoskopia niepolaryzacyjna Dermoskopia polaryzacyjna

kolory
melanina

czerwony/różowy
niebiesko-biały (regresja)

struktury
ziarna pieprzu

struktury krystaliczne 
lub bliznowacenie

naczynia
struktury prosakopodobne
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Ta b. 1. Porównanie dermoskopii niepolaryzacyjnej i polaryzacyjnej.
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Ana li za wzo ru zmia ny obej mu je oce nę
wzo ru ogól ne go z po łą cze niem lo kal nych
kry te riów spe cy ficz nych dla czer nia ka. 10 ła -
god nych wzo rów der mo sko po wych to wzór
sia tecz ko wa ty w róż nych je go odmia nach:
1. jed no rod ny, 
2. roz mie szczo ny wy spo wo, 
3. z ho mo gen nym odbar wie niem, 
4. z ho mo gen nym za bar wie niem, 
5. ob wo do wa siat ka z cen tral nie po ło żo ny -

mi glo bu la mi, 
6. ob wo do we glo bu le z cen tral nie po ło żo -

ną siat ką barw ni ko wą lub ob sza rem ho -
mo gen nym lub wzór wy bu chu gwia zdy, 

7. glo bu lar ny, 
8. ho mo gen ny, 
9. dwu skła dni ko wy, 
10. sy me trycz ny wie lo skła dni ko wy. 

Struk tu ry spe cy ficz ne dla czer nia ka zło -
śli we go obej mu ją: aty po wą siat kę barw ni ko -
wą, nie re gu lar ne smu gi i pseu do po dia, ne -
ga tyw ną siat kę barw ni ko wą, struk tu ry kry -
sta licz ne, aty po we krop ki i glo bu le, nie re gu -
lar ne pla my barw ni ka, struk tu ry w ko lo rze
nie bie sko bia łym, aty po we struk tu ry na czy -
nio we, ob wo do we brą zo we bez po sta cio -
we ob sza ry.

Re gu ła ABCD oce nia asy me trię zmia ny,
jej brzeg, ko lor oraz obe cność na stę pu ją -
cych struk tur der mo sk po wych: siat ki barw -
ni ko wej, ob sza rów bez struk tu ral nych, smug
pro mie ni stych, kro pek i glo bul. Każ da ce cha
jest od dziel nie punk to wa na. Gdy su ma
prze kra cza 4,75 zmia na jest oce nia na ja ko
podej rza na, na to miast punk ta cja po wy żej
5,45 su ge ru je roz po zna nie czer nia ka.

7-punk to wa li sta kon trol na Ar gen zia no
obej mu je kry te ria du że (2 punk ty za każ dą
ce chę): obe cność aty po wej siat ki barw ni ko -
wej, nie bie sko bia ły we lon, aty po wy układ
na czyń oraz kry te ria mniej sze (1 punkt za
każ dą ce chę): nie re gu lar ne smu gi, nie re gu -
lar ne krop ki i glo bu le, nie re gu lar ne pla my
barw ni ka, stre fy re gre sji. Su ma 3 punk tów
lub wię cej su ge ru je podej rze nie czer nia ka.

Me to da Men zie sa obej mu je kry te ria ne -
ga tyw ne (aby podej rze wać czer nia ka, żad ne
nie mo że być speł nio ne), które obej mu ją sy -
me trię wzo ru i jed no barw ność oraz kry te ria
po zy tyw ne (co naj mniej jed no mu si zo stać
po twier dzo ne). Na le żą do niech: nie bie sko -
bia ły we lon, pseu do po dia, odbar wie nia bli -
zno po dob ne, róż no rod ność ko lo rów, po -
gru bio na siat ka barw ni ko wa, licz ne brą zo we
krop ki, smu gi pro mie ni ste, ob wo do we
czar ne krop ki i glo bu le, licz ne nie bie sko sza -
re krop ki (obraz zia ren pie przu). 

Ce chy der mo sko po we zmian nie me la -
no cy to wych to m.in.: struk tu ry nie bie sko -
sza re, na czy nia drzew ko wa te, struk tu ry
pro sa ko po dob ne i za skór ni ko po dob ne, la -
ku ny czer wo no-pur pu ro we, cen tral nie
umiej sco wio na pla ma w ko lo rze bia łym.

W przy pad kach, w których der mo sko pi -
sta nie jest w sta nie jed no znacz nie odróż nić
zmia ny ła god nej od czer nia ka, sto su je się
me to dę ob ser wa cji krót ko ter mi no wej co 2-
4 mie sią ce. Je śli zmia na ule ga mo dy fi ka cjom
w tym cza sie, za le ca się jej usu nię cie. 

5-let nie praw do po do bień stwo prze ży cia
u pa cjen tów z wcze snym czer nia kiem
(mniej niż 1 mm gru bo ści) wy no si po nad
90%, a tyl ko 46% pa cjen tów z czer nia kiem
zdia gno zo wa nym później (kie dy gru bość
czer nia ka jest więk sza niż 4 mm) prze ży wa
ten sam okres cza su. Z te go po wo du wcze -
sna dia gno sty ka, w tym opar ta na der mo -
sko pii, jest klu czo wa.

Der mo sko pia umoż li wia odróż nie nie
więk szo ści zmian skór nych od czer nia ka,
po pra wia do kład ność w roz po zna wa niu go,
re du ku je ilość nie po trzeb nych wy cięć, jest
ta nią, do kład ną i ła twą w uży ciu me to dą dia -
gno stycz ną. Nie po wo du je dzia łań nie po żą -
da nych i umoż li wia wdro że nie efek tyw ne go
le cze nia, je śli cho ro ba jest wcze śnie zdia -
gno zo wa na. 

Piśmiennictwo u autorów
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