
W związ ku ze wzra sta ją cą w Eu ro pie za pa dal no ścią na czer nia ka skóry
oraz ro sną cą świa do mo ścią spo łecz ną, co raz więk sza licz ba pa cjen tów
zgła sza się ce lem oce ny nie po ko ją cych ich zmian skór nych. Naj czę ściej
oce nie pod da wa ne są zna mio na barw ni ko we, wy stę pu ją ce po wszech nie
w po pu la cji pol skiej. Prze cięt nie u każ de go czło wie ka stwier dza się
oko ło 20 zna mion, jed nak roz bież no ści są bar dzo du że. U nie których
pa cjen tów stwier dza się po nad 100 zna mion, a u in nych za le dwie kil ka.
U każ de go z pa cjen tów po win no się do ko nać ana li zy der ma to sko po wej
wszy st kich barw ni ko wych zmian skór nych.

Mi kro sko po we ba da nia po wierzch ni
skóry in vi vo za po cząt ko wa ne zo sta ły już
w 1663 ro ku, kie dy Jo han C. Ko lhaus od krył
drob ne na czy nia krwio no śne w obrę bie wa -
łów pa znok cio wych za po mo cą mi kro sko pu
świe tl ne go. Pierw szy do kład ny opis moż li wo -
ści mi kro sko po wej oce ny po wierzch ni skóry
zo stał przed sta wio ny przez Sa phie ra, który
też po raz pierw szy la tach 20. XX wie ku
wpro wa dził po ję cie „der ma to sko pia”. Od te -
go cza su po pu lar ność zy ska ły dwu o ku la ro we
mi kro sko py z bocz nym źródłem świa tła, wy -
ko rzy sty wa ne przez dłu gi czas je dy nie ce lem
ka pi la ro sko pii, na stęp nie, bez więk szych suk -
ce sów, w oce nie za pal nych zmian skór nych
głów nie w prze bie gu ki ły oraz gru źli cy. Do -

pie ro w 1951 ro ku w USA L. Gold man opi sał
po raz pierw szy obraz der ma to sko po wy zna -
mion me la no cy to wych. Gwał tow ny roz wój
der ma to sko pii ja ko oce ny zmian me la no cy to -
wych skóry na stą pił jed nak w la tach 80. XX
wie ku, głow nie dzię ki pra com P. So y e ra oraz
H. Pe ham ber ge ra. Ko lej nym kro kiem sta ło się
wpro wa dze nie wi de o der ma to sko pii ja ko
tech ni ki umoż li wia ją cej re je stro wa nie i po -
rów ny wa nie zdjęć wy bra nych zmian skór -
nych, umoż li wia jąc der ma to lo gom dia gno sty -
kę wcze snych sta diów czer nia ka sko ry. 

We współ cze snej prak ty ce der ma to lo -
gicz nej der ma to sko pia (mi kro sko pia epi lu mi -
ne scen cyj na) uzna wa na jest za naj pro st szą,
nie in wa zyj ną, ła two po wta rzal ną me to dę

Diagnostyka czerniaka skóry 
za pomocą dermatoskopii 
i wideodermatoskopii

lek. med. Katarzyna Podolec 
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc
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oce ny in vi vo struk tur w obrę bie na skór ka
i skóry wła ści wej. Po le ga ona na ob ser wa cji
struk tur oraz ko lo rów na skór ka i skóry wła -
ści wej, wy ko rzy stu jąc po więk sze nia rzę du
10-20 ra zy w tra dy cyj nych der mo sko pach
ręcz nych oraz 10-170 ra zy w wi de o der ma -
to sko pach. Znacz ną po pu lar ność zy sku ją
obe cnie der ma to sko py, słu żą ce ja ko przy -
staw ki do smart fo nów. W cza sie ba da nia
der mo sko po we go oświe tle nie zmian skór -
nych uzy sku je się z za sto so wa niem świa tła
nie spo la ry zo wa ne go oraz imer sji lub świa tła
spo la ry zo wa ne go. Ta kie spo so by oświe tle -
nia zmian po zwa la ją na re duk cję odbi cia
i roz pro sze nia świa tła przez war stwę ro go -
wą na skór ka, umoż li wia jąc ob ser wa cję głę -
biej po ło żo nych struk tur. Za pew nia to moż -
li wość ob ser wa cji zmian za rów no me to dą
kon tak to wą, jak i bez kon tak to wą (bez ko -
niecz no ści przy ło że nia płyt ki kon tak to wej
der ma to sko pu bez po śre dnio do zmia ny
skór nej). Obe cnie do stęp ne na ryn ku der -
ma to sko py ręcz ne oraz wi de o der ma to sko py
czę sto po sia da ją moż li wość prze łą cza nia opi -
sy wa nych ro dza jów pod świe tle nia ce lem
lep sze go uwi docz nie nia zmia ny. Wpro wa -
dze nie funk cji oświe tle nia po la ry za cyj ne go
do stan dar do wych der ma to sko pów imer syj -
nych umoż li wia do dat ko we uwi docz nie nie
struk tur kry sta licz nych, pseu do cyst oraz lep -
sze uwi docz nie nie drob nych na czyń, nie
wpły wa jąc znacz nie na czas ba da nia.

Za sto so wa nia wi de o der ma to sko pii umoż -
li wia le ka rzom ob ser wo wa nie zmian skór nych
w więk szych po więk sze niach niż w przy pad ku
der ma to sko pów ręcz nych, jak rów nież po -

zwa la na se kwen cyj ną ob ser wa cję zmian
w cza sie. W odróż nie niu od der mo sko pów
ma ją cych po łą cze nie ze smart fo na mi, no wo -
cze sne wi de o der ma to sko py zwy kle po sia da ją
moż li wość stwo rze nia „ma py” zmian skór nych
pa cjen ta w ce lu do kład nej i re gu lar nej ob ser -
wa cji. W se kwen cyj nie wy ko ny wa nych ba da -
niach wi de o der mo sko po wych ist nie je moż li -
wość do kład ne go po rów na nia wy ko na nych
obra zów ce lem oce ny za cho dzą cych w nich
zmian, które mo gą świad czyć o pro ce sie no -
wo two ro wym. Obe cnie trwa ją in ten syw ne
pra ce nad udo sko na la niem ist nie ją cych już
pro gra mów, słu żą cych do oce ny zmian
barw ni ko wych, które mo gą słu żyć le ka rzom
ja ko na rzę dzie do dat ko we w stra ty fi ka cji ry -
zy ka ob ser wo wa nej zmia ny skór nej. 

W cza sie ba da nia der mo sko po we go
pierw szym stop niem oce ny jest stwier dze -
nie, czy zmia na skór na ma cha rak ter me la no -
cy to wy czy nie me la no cy to wy. Po za kwa li fi -
ko wa niu zmia ny do jed nej z wy żej wy mie -
nio nych grup, w dru gim stop niu oce ny na le -
ży zde cy do wać, czy zmia na jest ła god na,
podej rza na czy zło śli wa. W tym ce lu stwo -
rzo ne zo sta ły al go ryt my der mo sko po wej
oce ny zmian skór nych.

W stop niu pierw szym oce ny der mo sko -
po wej, ma ją cym na ce lu po twier dze nie lub
wy klu cze nie me la no cy to we go podło ża
zmia ny, pierw szym eta pem al go ryt mu jest
oce na ob ser wo wa nej zmia ny skór nej pod
ką tem wy stę po wa nia struk tur naj czę ściej
ma ją cych tło me la no cy to we, czy li: siat ki
barw ni ko wej, cia łek sku pio nych, pseu do siat -
ki oraz smug ga łąz ko wa tych. W zna mio nach

Ta b. 1. Reguła ABCD.

Ważność

1,3

0,1

0,5

0,51-5Siatka barwnikowa, pola o zatartej strukturze, ciałka
skupione, kropki, smugi gałązkowate

Ele men ty
struk tu ral ne

1-6Biały, czerwony, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, czarny,
szaroniebieskiKolor

0-8Ostro odcięty brak układu barwnika w 1-8 segmentachGra ni ca

0-2Asymetria w żadnej, 1 lub 2 osiachAsy me tria

PunktyKomentarzCecha
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o lo ka li za cji akral nej ob ser wo wa ny jest naj -
czę ściej wzo rzec rów no le gły. W przy pad ku
wy klu cze nia wy stę po wa nia struk tur o ty pie
siat ki barw ni ko wej, cia łek sku pio nych oraz
smug ga łąz ko wa tych zmia na ob ser wo wa na
jest w kie run ku obe cno ści ho mo gen ne go
sta lo wo nie bie skie go za bar wie nia, od po wia -
da ją ce go zna mie niu błę kit ne mu. 

Dru gim eta pem al go ryt mu jest wy klu cze -
nie obe cno ści ra ka pod staw no ko mór ko we go
skóry. Ra ki te ce chu je wy stę po wa nie struk tur
o wy glą dzie li ścia klo nu, po pie la to sza rych
owal nych struk tur, struk tur o wy glą dzie ko ła
ze szpry cha mi, owrzo dzeń oraz cha rak te ry -
stycz nych sze ro kich, czę sto roz ga łę zio nych
(drzew ko wa tych) na czyń krwio no śnych. 

Ko lej ny krok al go ryt mu po świę co ny jest
oce nie obe cno ści pseu do cyst ro go wych,
krypt, ujść pseu do mie szków i na czyń krwio -
no śnych o kształ cie spin ki do wło sów cha rak -
te ry stycz nych dla bro da wek ło jo to ko wych.
Rza dziej w bro daw kach ob ser wu je się struk -
tu ry przy po mi na ją ce za krę ty i bru zdy (szcze -
li ny, struk tu ry mózgo i dal ne), wzór przy po -
mi na ją cy od cisk pal ca, a w pła skich zmia nach
tzw. brzeg wy gry zio ny przez mo le lub brzeg
przy po mi na ją cy ga la ret kę. W nie których
przy pad kach struk tu ry przy po mi na ją ce siat kę
barw ni ko wą mo gą utru dnić lub na wet unie -
moż li wić oce nę der ma to sko po wą. 

Zmia ny na czy nio we, na czy nia ki oraz na -
czy nia ki ro go wa cie ją ce iden ty fi ko wa ne są na
pod sta wie obe cno ści czer wo nych, czer wo no-
nie bie skich i czer wo no-czar nych za tok i glo bul. 

Eta pa mi pią tym i szóstym al go ryt mu jest
oce na wy stę po wa nia spe cy ficz nych na czyń

krwio no śnych. W eta pie pią tym oce nia na
jest obe cność na czyń krwio no śnych ty po -
wych dla nie me la no cy to wych zmian skór -
nych: na czyń o ty pie spin ki do wło sów, kłę -
bu szko wa tych, spi ral nych oraz o ty pie ko ro -
ny. W eta pie szóstym zmia na skór na oce nia -
na jest pod ką tem wy stę po wa nia na czyń
krwio no śnych o mor fo lo gii ty po wej dla
zmian me la no cy to wych. Do tej gru py za li -
cza się: na czy nia krop ki (szpil ko wa te), na -
czy nia prze cin ki, na czy nia li nij ne nie re gu lar -
ne i he lia kal ne.

Po przej ściu wszy st kich wy żej wy mie -
nio nych eta pów, je że li stwier dzo ne zo sta nie
wy stę po wa nie zmian skór nych nie wy ka zu ją -
cych cech kwa li fi ku ją cych do po szcze gól -
nych grup, na le ży pod dać je oce nie jak
zmia ny me la no cy to we. 

Wy żej przed sta wio ny al go rytm po zwa la
na wy o dręb nie nie więk szo ści zmian me la no -
cy to wych spo śród ob ser wo wa nych zmian
skór nych. Ce lem oce ny po ten cjal nej zło śli -
wo ści ob ser wo wa nych zmian, w dru gim
stop niu al go ryt mu, naj czę ściej wy ko rzy sty -
wa ne są: ska la ABCD, al go rytm Men zie sa,
wło ska ska la 7-punk to wa, ska la 3-punk to wa
lub ana li za wzor ca.

Naj star szym z al go ryt mów oce ny zmian
me la no cy to wych jest sze ro ko wy ko rzy sty -
wa na re gu ła ABCD, za pro po no wa na
w 1994 ro ku przez W. Stol za. W więk szo ści
przy pad ków po zwa la ona od po wie dzieć na

Ta b. 2. TDS  – cał ko wi ty wska źnik der ma to sko -
po wy.

Wysoce podejrzana zmiana,
zalecane usunięcie chirurgiczne>5,45

Podejrzana zmiana, zalecana
kontrola4,75-5,45

Łagodne znamię melanocytowe<4,75

InterpretacjaWynik

Ta b. 3. Skala 7-punktowa.

1Struktury regresji

1Nieregularne plamy

1Nieregularne kropki i ciałka
skupione

1

2Atypowy wzorzec naczyniowy

Nieregularne wypustki

2Objaw welonu

Punkty

2Atypowa siatka barwnikowa

Kryteria mniejsze

PunktyKryteria większe
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py ta nie, czy ob ser wo wa na zmia na jest ła -
god na, podej rza na czy zło śli wa, jak rów nież
nie kie dy uła twia współ pra cę z pa cjen tem
w ce lu ob ser wa cji zmian skór nych. Re gu ła ta
opie ra się na ana li zie 4 głów nych kry te riów
der ma to sko po wych, ko lej no: A – asy me tria,
B – gra ni ca (bor der), C – ko lor (co lo ur), D –
struk tu ry róż ni cu ją ce (dif fe ren tial struc tu res).
Na pod sta wie 4 głów nych kry te riów oce nia -
ny jest cał ko wi ty wska źnik der ma to sko po wy
– TDS (To tal Der mo sco py Sco re) (Tab. 1). Im
więk sza asy me tria, licz ba ko lo rów, bar dziej
nie re gu lar na gra ni ca oraz licz ba ele men tów
struk tu ral nych, tym wy ższy wy nik TDS, a za -
ra zem więk sze ry zy ko zło śli wo ści (Tab. 2).
Wraz z roz wo jem wi de o der ma to sko pii
oma wia na ska la po sze rzo na zo sta ła o kry te -
rium E – od po wia da ją ce ewo lu cji ob ser wo -
wa nej zmia ny w cza sie lub jej ele wa cji nad
po wierzch nię skóry nie zmie nio nej. 

Do sze ro ko wy ko rzy sty wa nych w prak -
ty ce der ma to lo gicz nej al go ryt mów oce ny
zmian barw ni ko wych na le ży ska la wło ska 7-
-punk to wa, w której oce nia ne są ko lej no
kry te ria więk sze: wy stę po wa nie aty po wej
siat ki barw ni ko wej, ob ja wu we lo nu lub aty -
po we go wzor ca na czy nio we go. Za speł nie -
nie każ de go z kry te riów więk szych nada wa -
ne jest ko lej no po 2 punk ty. Do oce nia nych
na stęp nie kry te riów mniej szych za li cza się:
nie re gu lar ne wy pu st ki, nie re gu lar ne krop ki
i ciał ka sku pio ne, nie re gu lar ne pla my i struk -

tu ry re gre sji. Wy stą pie nie każ dej ze struk tur
kry te riów ma łych oce nia ne jest ja ko do dat -
ko wy 1 punkt. W za ło że niu ska li 7-punk to -
wej zmia na oce nia na na mi ni mum 3 punk ty
su ge ru je podej rze nie czer nia ka (Tab. 3).

Zbli żo nym sy ste mem oce ny zmian
barw ni ko wych jest re gu ła okre ślo na ja ko
„Me to da Men zie sa”, dzie lą ca ob ja wy der -
mo sko po we na kry te ria wy klu cza ją ce oraz
po twier dza ją ce. Do pierw szych za li cza się
je dy nie wy stę po wa nie wy łącz nie jed nej bar -
wy w obrę bie zmia ny me la no cy to wej (ja -
sno brą zo wa, ciem no brą zo wa, czer wo na,
czar na, sza ra i nie bie ska) oraz sy me trię
wzor ca barw ni ko we go. Do kry te riów po -
twier dza ją cych obe cność czer nia ka za li cza
się: ob jaw we lo nu, licz ne brą zo we krop ki,
pseu do wy pu st ki, pro mie ni ste roz cho dze nie
się smug, de pig men ta cję bli znopodob ną,
ob wo do we czar ne krop ki i ciał ka sku pio ne,
wie lo barw ność (5-6 ko lo rów: sza ry, czar ny,
nie bie ski, ja sno- lub ciem no brą zo wy, czer -
wo ny), licz ne nie bie sko sza re krop ki przy po -
mi na ją ce ziar na pie przu, po sze rze nie siat ki
barw ni ko wej (Tab. 4). 

Naj now szy mi re gu ła mi oce ny zmian
barw ni ko wych są ska la 3-stop nio wa oraz
ana li za wzor ca. W 3-stop nio wej ska li pod sta -
wę oce ny zmian skór nych sta no wi ana li za
w kie run ku obe cno ści asy me trii ko lo ru
i struk tu ry, aty po wej siat ki oraz struk tur
o nie bie sko-bia łym za bar wie niu (bia ło-nie -

Ta b. 4. Metoda Menziesa.

Ob jaw we lo nu
Licz ne brą zo we krop ki 
Pseu do wy pu st ki 
Pro mie ni ste roz cho dze nie się smug
De pig men ta cja bli zno po dob na 
Ob wo do we czar ne krop ki i ciał ka sku pio ne
Wie lo barw ność (5-6 ko lo rów: sza ry, czar ny, nie bie ski, ja sno-  lub ciem -
no brą zo wy, czer wo ny)
Licz ne nie bie sko sza re krop ki, przy po mi na ją ce ziar na pie przu
Po sze rze nie siat ki barw ni ko wej (przy po mi na ją ce stru ny) 

Sy me tria wzor ca barw ni ko we go
Obe cność wy łącz nie jed nej bar -
wy (sza ry, czar ny, nie bie ski, ja -
sno- lub ciem no brą zo wy, czer -
wo ny)

Kryteria potwierdzająceKryteria wykluczające
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bie skie go we lo nu oraz struk tur re gre syj -
nych). Stwier dze nie mi ni mum 2 z 3 wy mie -
nio nych struk tur na su wa podej rze nie czer -
nia ka skóry lub ra ka pod staw no ko mór ko we -
go. Wspo mnia na zmo dy fi ko wa na ana li za
wzor ca – co raz czę ściej wy ko rzy sty wa na
w prak ty ce der ma to lo gicz nej – ba zu je na za -
ło że niu wy stę po wa nia 5 pod sta wo wych
struk tur: li nie, pseu do po dia, glo bu le, krop ki
i ko ła. Struk tu ry te, wy stę pu jąc w spo sób po -
wta rzal ny w zmia nach skór nych, two rzą spe -
cy ficz ne wzor ce. Dzię ki oce nie wzor ca oraz
spe cy ficz ne go dla nie go ko lo ru moż na roz -
po znać zmia nę skór ną ja ko ła god ną lub zło -
śli wą – czę sto ce chu ją cą się znacz nym cha o -
sem w obra zie der mo sko po wym.

Nie zwy kle waż ną za sa dą w der ma to sko -
pii jest ko niecz ność oce ny der ma to sko po wej
wszy st kich, a nie tyl ko nie po ko ją cych pa cjen -
ta zmian skór nych. W wy ko na nych ba da -
niach udo wo dnio no, iż ba da nie der mo sko -
po we skóry wy dłu ża czas ba da nia pa cjen ta
o je dy ne 72 se kun dy, zwięk sza jąc do kład -
ność roz po zna nia zmian no wo two ro wych
skóry o oko ło 30%. Re gu lar na ob ser wa cja
der mo sko po wa za rów no zwięk sza praw do -
po do bień stwo wy kry cia wcze sne go sta dium
czer nia ka, jak rów nież po zwa la ra dy kal nie
zmniej szyć ilość nie po trzeb nych za bie gów
chi rur gicz ne go usu wa nia zmian barw ni ko -
wych. Naj czę ściej ob ser wo wa ny mi zmia na -
mi me la no cy to wy mi są na by te ła god ne zna -
mio na barw ni ko we, które zgo dnie z re gu ła -
mi al go ryt mu ce cho wa ło bę dzie wy stę po -

wa nie siat ki barw ni ko wej, cia łek sku pio nych,
pseu do siat ki oraz smug ga łąz ko wa tych.

Na ryc. 1 wi docz ne jest na by te ła god ne
zna mię barw ni ko we o struk tu rze siat ki
barw ni ko wej z po je dyn czy mi ciał ka mi sku -
pio ny mi, wi docz ny mi w cen trum zmia ny.
W ob ser wo wa nej zmia nie skór nej wi dzia ny
w der mo sko pii obraz siat ki barw ni ko wej wy -
ni ka z si nu so i dal ne go prze bie gu gra ni cy skór -
no-na skór ko wej, w której, w war stwie pod -
staw nej na skór ka, zlo ka li zo wa ne są wy ła do -
wa ne me la ni ną ko mór ki. W zna mio nach
me la no cy to wych z re gu lar ny mi, dłu gi mi, wy -
sy co ny mi me la ni ną so pla mi na skór ko wy mi
wi docz ny bę dzie ty po wy obraz „pla stra mio -
du” ( siat ki barw ni ko wej). Otwo ry siat ki od -
po wia da ją szczy tom bro da wek skór nych,
utwo rzo nych przez sto sun ko wo ma ło za -
bar wio ne ke ra ty no cy ty. Struk tu ra pla stra
mio du po win na być mo no chro ma tycz na,
o zbli żo nych kształ tem i roz mia rem otwo -

SumaWażnośćWynik
oceny

01,30

00,10

0,50,51

10,521-5Siatka barwnikowa, pola o zatartej strukturze,
ciałka skupione, kropki, smugi gałązkowate

Ele men ty
struk tu ral ne

1-6Biały, czerwony, jasnobrązowy,
ciemnobrązowy, czarny, szaroniebieskiKolor

0-8Ostro odcięty brak układu barwnika w 1-8
segmentachGra ni ca

0-2Asymetria w żadnej, 1 lub 2 osiachAsy me tria

PunktyKomentarzCecha

Ta b. 5. Wzór obliczenia TDS dla znamienia numer 1.

Ryc. 1. Łagodne nabyte znamię barwnikowe.
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rach oraz ła go dnie od gra ni czo nym brze gu.
Wi docz ne w cen trum opi sy wa ne go zna mie -
nia glo bu lar ne struk tu ry, okre śla ne ja ko ciał ka
sku pio ne, podob nie jak siat ka barw ni ko wa
sta no wią struk tu ry ty po we dla zmian me la -
no cy to wych. W ba da niu hi sto pa to lo gicz nym
od po wia da ją one gnia zdom sil niej wy bar -
wio nych me la no cy tów wiel ko ści mi ni mum
0,1 mm, zlo ka li zo wa nych głow nie w głę bo -
kich war stwach na skór ka lub po wierz chow -
nych war stwach skóry wła ści wej. 

Zu peł nie in ny obraz zmia ny skór nej wi -
docz ny jest na ryc. 2. Sto su jąc 2-stop nio wy
al go rytm oce ny zmia ny, w pierw szym stop -
niu w jej obrę bie stwier dzić moż na de li kat ną
siat kę barw ni ko wą w gór nym bie gu nie zmia -
ny, po je dyn cze, asy me trycz nie roz mie szczo -
ne smu gi oraz ciem no wy bar wio ne glo bu le
(ciał ka sku pio ne). Wy stę po wa nie wy mie nio -
nych struk tur po zwa la na okre śle nie zmia ny
ja ko me la no cy to wej. Oce nia jąc zmia nę
w ska li 3-stop nio wej, mo że my stwier dzić
wy ra źnie za zna czo ną asy me trię i bia ło-nie -
bie skie za mgle nie, wi docz ne w cen trum
zmia ny (ob jaw we lo nu). Stwier dze nie wy -
mie nio nych cech su ge ru je roz po zna nie
zmia ny zło śli wej – w tym przy pad ku czer nia -
ka skóry. Podob ny re zul tat osią ga ny jest z za -

sto so wa niem po zo sta łych al go ryt mów oce -
ny der mo sko po wej me la no cy to wych zmian
skór nych. W opi sy wa nej wy żej wło skiej ska li
7-stop nio wej, w obrę bie zmia ny skór nej wi -
docz ne są aty po we struk tu ry na czy nio we,
ob jaw we lo nu, nie re gu lar ne krop ki i ciał ka
sku pio ne, nie re gu lar ne wy pu st ki oraz struk -
tu ry re gre sji. Zgo dnie z al go ryt micz ną oce ną
sza co wa ną na 6 punk tów, zmia na skór na po -
win na zo stać usu nię ta ze wzglę du na du że
praw do po do bień stwo obe cno ści pro ce su
no wo two ro we go (czer niak skóry). 

Dzię ki der ma to sko pii moż li we jest obe -
cnie nie tyl ko prze pro wa dze nie dia gno sty ki
róż ni co wej zmian me la no cy to wych. Me to dę
tę wy ko rzy sty wać moż na ce lem dia gno sty ki

Ryc. 2. Czerniak skóry.

Ryc. 3. Rak podstawnokomórkowy skóry.
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m.in. bro da wek ło jo to ko wych, zmian na czy -
nio wych oraz nie me la no cy to wych no wo -
two rów skóry. 

Wi docz na na ryc. 3 zmia na skór na, pod -
da na oce nie 2-stop nio we go al go ryt mu,
w pierw szym eta pie oce ny nie wy ka zu je obe -
cno ści struk tur ty po wych dla zmia ny o bu do -
wie me la no cy to wej. W obrę bie ogni ska nie
stwier dza się obe cno ści siat ki barw ni ko wej,
pseu do siat ki, cia łek sku pio nych, smug ga łąz -
ko wa tych ani wzor ca rów no le głe go. W oce -
nie der mo sko po wej, zgo dnie z ko lej ny mi eta -
pa mi al go ryt mu, wi docz ne są drob ne owrzo -
dze nia oraz gru be drzew ko wa te na czy nia.
Stwier dze nie wy żej wy mie nio nych struk tur
przy bra ku obe cno ści struk tur ty po wych dla
zmian me la no cy to wych na su wa podej rze nie
ra ka pod staw no ko mór ko we go skóry. 

Za sto so wa nie der ma to sko pii po zwa la na
szyb ką, po wta rzal ną, a za ra zem nie dro gą
oce nę barw ni ko wych zmian skóry. Me to da ta
zy sku je du ża po pu lar ność za rów no wśród le -
ka rzy der ma to lo gów, jak rów nież co raz czę -
ściej wśród onko lo gów oraz chi rur gów. Ba -
da nie to, trwa ją ce prze cięt nie po ni żej 2 mi -
nut, zwięk sza szan sę wy kry cia wcze snych,
nie wy kry wal nych kli nicz nie sta diów czer nia ka
skóry oraz uła twia po stę po wa nie dia gno stycz -
ne w wie lu in nych jed no st kach cho ro bo wych.

Pi śmien nic two:

1. Menzies SW, Ingvar C, McCarthy WH. A sensitivity
and specificity analysis of the surface microscopy
features of invasive melanoma. Melanoma Res.
1996;6(1):55-62.

2. Argenziano G, Soyer HP. Dermoscopy of pigmented
skin lesions-a valuable tool for early diagnosis of
melanoma. Lancet Oncol. 2001;2(7):443-449.

3. Argenziano G, Puig S, Zalaudek I, et al. Dermoscopy
improves accuracy of primary care physicians to triage
lesions suggestive of skin cancer. J Clin Oncol.
2006;24(12):1877-1882.

4. Westerhoff K, McCarthy WH, Menzies SW. Increase
in the sensitivity for melanoma diagnosis by primary
care physicians using skin surface microscopy. Br J
Dermatol. 2000;143(5):1016-1020.

5. Kittler H, Pehamberger H, Wolff K, Binder M.
Diagnostic accuracy of dermoscopy. Lancet Oncol.
2002;3(3):159-165.

6. Gewirtzman AJ, Saurat JH, Braun RP. An evaluation of
dermoscopy fluids and application techniques. Br J
Dermatol. 2003;149(1):59-63.

7. Agero AL, Taliercio S, Dusza SW, Salaro C, Chu P,
Marghoob AA. Conventional and polarized
dermoscopy features of dermatofibroma. Arch
Dermatol. 2006;142(11):1431-1437.

8. Wang SQ, Dusza SW, Scope A, Braun RP, Kopf AW,
Marghoob AA. Differences in dermoscopic images
from nonpolarized dermoscope and polarized
dermoscope influence the diagnostic accuracy and
confidence level: a pilot study. Dermatol Surg.
2008;34(10):1389-1395.

9. Vestergaard ME, Macaskill P, Holt PE, Menzies SW.
Dermoscopy compared with naked eye examination
for the diagnosis of primary melanoma: a meta-
analysis of studies performed in a clinical setting. Br J
Dermatol. 2008;159(3):669-676.

10. Rosendahl C, Tschandl P, Cameron A, Kittler H.
Diagnostic accuracy of dermatoscopy for melanocytic
and nonmelanocytic pigmented lesions. J Am Acad
Dermatol. 2011;64(6):1068-1073.

11. Zalaudek I, Argenziano G, Soyer HP, et al. Three-
point checklist of dermoscopy: an open internet
study. Br J Dermatol. 2006;154(3):431-437.

12. Zalaudek I, Kreusch J, Giacomel J, Ferrara G, Catricalà
C, Argenziano G. How to diagnose nonpigmented
skin tumors: a review of vascular structures seen with
dermoscopy: part I. Melanocytic skin tumors. J Am
Acad Dermatol. 2010;63(3):361-374.

13. Bafounta ML, Beauchet A, Aegerter P, Saiag P. Is
dermoscopy (epiluminescence microscopy) useful for
the diagnosis of melanoma? Results of a meta-analysis
using techniques adapted to the evaluation of diagnostic
tests. Arch Dermatol. 2001;137(10):1343-1350.

14. Zalaudek I, Kreusch J, Giacomel J, Ferrara G,
Catricalà C, Argenziano G. How to diagnose
nonpigmented skin tumors: a review of vascular
structures seen with dermoscopy: part II.
Nonmelanocytic skin tumors. J Am Acad Dermatol.
2010;63(3):377-386. 

15. Terushkin V, Wang SQ. Mohs surgery for basal cell
carcinoma assisted by dermoscopy: report of two
cases. Dermatol Surg. 2009;35(12):2031-2035.

16. Robinson JK. Use of digital epiluminescence
microscopy to help define the edge of lentigo
maligna. Arch Dermatol. 2004;140(9):1095-1100.


	22 CZERNIAK - PODOLEC
	24 CZERNIAK - PODOLEC
	25 CZERNIAK - PODOLEC
	26 CZERNIAK - PODOLEC
	27 CZERNIAK - PODOLEC
	28 CZERNIAK - PODOLEC
	29 CZERNIAK - PODOLEC

