
dermatologia

Czer niak zło śli wy skóry (łac. me la no ma ma li gnum) jest naj po waż niej -
szym pro blem onko lo gicz nym w der ma to lo gii. Cho ciaż sta no wi je dy -
nie ok. 3-5% licz by wszy st kich cho rób no wo two ro wych skóry, to do
aż 3/4 zgo nów z po wo du ra ka skóry do cho dzi w wy ni ku czer nia ka[1].
Me la no ma ma li gnum jest zło śli wym no wo two rem wy wo dzą cym się
z neu ro ek to der mal nych ko mórek me la no cy tar nych. Naj wię cej za -
cho ro wań na czer nia ka skóry od no to wu je się w po pu la cji osób ra sy
kau ka skiej. Czę stość je go wy stę po wa nia jest zmien na w róż nych re -
gio nach świa ta, naj czę ściej cho ru ją mie szkań cy Au stra lii, kra jów
skan dy naw skich oraz Sta nów Zjed no czo nych, zaś naj rza dziej mie -
szkań cy Azji[2,3]. 
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W Pol sce me la no ma ma li gnum wy stę pu je
wzglę dnie rzad ko, war tość stan da ry zo wa ne -
go współ czyn ni ka za cho ro wal no ści wy no si
ok. 6,6 na 100 000 osób, co od po wia da po -
nad 3000 za cho ro wań rocz nie. W cią gu
ostat nich 30 lat licz ba no wych za cho ro wań na
ten no wo twór dra ma tycz nie wzro sła na ca -
łym świe cie. W Pol sce w tym okre sie za cho -
ro wal ność na czer nia ka zwięk szy ła się pra wie
3-krot nie, me dia na wie ku za cho ro wa nia jest
podob na dla obu płci i wy no si ok. 50 lat[4].

Naji stot niej szym czyn ni kiem ry zy ka za -
cho ro wa nia na czer nia ka skóry jest nadmier na
eks po zy cja na pro mie nio wa nie UV, za rów no
na tu ral ne, jak i sztucz ne. Praw do po do bień -
stwo roz wo ju no wo two ru jest zwią za ne
z daw ką pro mie nio wa nia UV. Istot ne są nie
tyl ko czę ste eks po zy cje (su mo wa nie się daw -
ki pro mie nio wa nia), ale tak że ostre opa rze nia
sło necz ne w wy wia dzie, zwła szcza w dzie -
ciń stwie (du że daw ki pro mie nio wa nia
w krót kim cza sie)[4]. Szcze gól nie na ra żo ne na
ne ga tyw ne dzia ła nie pro mie nio wa nia UV są
oso by o ja snej kar na cji (fo to typ I i II) i ja snych
lub ru dych wło sach. Nie zwy kle gro źne jest
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pro mie nio wa nie UV emi to wa ne w so la riach,
sza cu je się, że jest ono ok. 10-15 ra zy sil niej -
sze od te go wy stę pu ją ce go w po łu dnie
w sło necz ny dzień. U osób opa la ją cych się
w so la riach ry zy ko za cho ro wa nia na czer nia -
ka dwu krot nie wzra sta[4]. Dla te go też w wie -
lu kra jach, w tym ostat nio tak że w Pol sce,
wpro wa dzo no za kaz ko rzy sta nia z so la riów
dla osób nie peł no let nich.

Ko lej nym istot nym czyn ni kiem ry zy ka za -
cho ro wa nia na czer nia ka skóry jest obe cność
mno gich zna mion me la no cy to wych na
skórze. Sza cun ko wo w przy pad ku, gdy licz -
ba zna mion wy no si po nad 50, ry zy ko roz -
wo ju czer nia ka ro śnie aż 5-krot nie w sto sun -
ku do przy pad ków, gdy licz ba zna mion jest
niż sza niż 10. Zna czą ca jest tak że obe cność
zna mion dys pla stycz nych. Naj bar dziej na ra -
żo ne są oso by z ro dzin nym ze spo łem zna -
mion aty po wych[2].

Wcze sna dia gno sty ka czer nia ka

Bio rąc pod uwa gę du żą dy na mi kę wzro -
stu za cho ro wal no ści na czer nia ka w ostat nich
la tach oraz sto sun ko wo wy so ką śmier tel ność,
cho ro ba ta sta no wi co raz bar dziej istot ny pro -
blem onko lo gicz ny. Dla te go wła śnie du żą ro -
lę od gry wa wcze sna dia gno sty ka. Mi mo iż ba -
da nie hi sto pa to lo gicz ne jest zło tym stan dar -
dem dia gno stycz nym, to umiej sco wie nie
no wo two ru na skórze umoż li wia za sto so wa -
nie me tod nie in wa zyj nych. Ba da nie skóry ca -
łe go cia ła pa cjen ta jest za tem klu czo wym ele -
men tem w po stę po wa niu dia gno stycz nym,
po win no być ono wy ko ny wa ne przez każ de -
go der ma to lo ga pod czas wi zy ty cho re go
w am bu la to rium lub w trak cie ho spi ta li za cji.
Pod sta wo wą za sa dą jest oce na skóry ca łe go
cia ła w do brym oświe tle niu, z uwzglę dnie -
niem oko lic trud no do stęp nych, ta kich jak gło -
wa, sto py, prze strze nie mię dzy pal co we, oko -
li ce na rzą dów płcio wych i odby tu. Za le ca nym
ba da niem we wstęp nej dia gno sty ce czer nia ka
jest der mo sko pia (der ma to sko pia)[3].

Ba da nie der mo sko po we

Ba da nie der mo sko po we, zwa ne tak że
mi kro sko pią epi lu mi ne scyj ną, jest naj pro st szą,
nie in wa zyj ną, ła two po wta rzal ną me to dą
oce ny in vi vo struk tur w obrę bie na skór ka,
gra ni cy skór no-na skór ko wej i war stwy bro -
daw ko wa tej skóry wła ści wej. Za po mo cą
der mo sko pii moż li we jest uzy ska nie 10-krot -
ne go po więk sze nia, w przy pad ku tra dy cyj -
nych der mo sko pów ręcz nych, i 20-100 ra zy
w przy pad ku wi de o der mo sko pów. 

Ba da nie der mo sko po we opie ra się na
pod sta wo wych pra wach opty ki. Po le ga ono
na za sto so wa niu ręcz ne go pod świe tla ne go
szkła po więk sza ją ce go. W der mo sko pach
kla sycz nych, wy ko rzy stu ją cych świa tło nie -
spo la ry zo wa ne, ko niecz ne jest za sto so wa nie
na po wierzch ni kon tak to wej olej ku im mer -
syj ne go, dzię ki które mu moż li wa jest re duk -
cja odbi cia i roz pro sze nia świa tła przez war -
stwę ro go wą na skór ka, a tym sa mym moż li -
wa jest oce na głę biej po ło żo nych struk tur,
pod po wierzch nią na skór ka. Now sze der -
mo sko py wy po sa żo ne są w fil try po wo du ją -
ce sko śną po la ry za cję świa tła. Wy ko rzy sta nie
świa tła spo la ry zo wa ne go w der mo sko pie
po zwa la na uwi docz nie nie głę bo kich warstw
skóry bez ko niecz no ści zwil ża nia jej po -
wierzch ni olej kiem im mer syj nym lub bez
bez po śre dnie go kon tak tu urzą dze nia z jej
po wierzch nią[5,6]. Obe cnie na ryn ku do stęp -
ne są der mo sko py po sia da ją ce moż li wość
prze łą cza nia opi sy wa nych ro dza jów świa tła
ce lem lep sze go uwi docz nie nia ba da nej zmia -
ny. Znacz ną po pu lar ność zy sku ją tak że
w ostat nim cza sie der mo sko py słu żą ce ja ko
przy staw ki do smart fo nów.

Wpro wa dze nie do dia gno sty ki czer nia ka
skóry ba da nia der mo sko po we go przy czy ni ło
się do zwięk sze nia wy kry wal no ści te go no -
wo two ru. Sy ste ma tycz na ana li za do kład no ści
der mo sko pii w wy kry wa niu czer nia ka ujaw -
ni ła, że jej za sto so wa nie po pra wi ło czu łość
i swo i stość dia gno stycz ną z 71 do 91%[7],
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sku tecz ność me to dy der mo sko po wej jest
jed nak za leż na od do świad cze nia le ka rza ba -
da ją ce go. Na le ży za tem pod kre ślić, że der -
mo sko pia to war to ścio we na rzę dzie dia gno -
stycz ne dla do świad czo ne go w tej tech ni ce
le ka rza. Pic co lo wraz ze spo łem wy ka zał, że
der ma to lo dzy z 5-let nim do świad cze niem
w wy ko ny wa niu der mo sko pii roz po zna ją
czer nia ka z czu ło ścią się ga ją cą 92% i swo i -
sto ścią się ga ją cą 92%, na to miast w przy pad -
ku le ka rzy nie do świad czo nych war to ści te
wy no szą od po wie dnio 69 i 94%[8].

Der ma to sko po wa oce na zmian skór nych
skła da się z dwóch eta pów. Pierw szym kro -
kiem jest stwier dze nie, czy oce nia na zmia na
ma cha rak ter me la no cy to wy. Na stęp nym eta -
pem jest za de cy do wa nie, czy da na zmia na me -
la no cy to wa jest ła god na, podej rza na, czy zło śli -
wa. W ra mach usta leń Con sen sus Net Me e ting
on Der mo sco py przy ję to, że szcze gól ne zna cze -
nie w der mo sko po wym róż ni co wa niu czer nia -
ka od ła god nych zmian me la no cy to wych ma ją
3 kry te ria: asy me tria roz kła du struk tur w obrę -
bie zmia ny, aty po wa siat ka barw ni ko wa oraz
wy stę po wa nie bia ło-nie bie skich struk tur[9]. Kry -
te ria te sta no wią tzw. 3-punk to wą ska lę der -
mo sko po wą – naj pro st szą tech ni kę der mo sko -
po wej dia gno sty ki czer nia ka. Speł nie nie 2 z 3
po wyż szych kry te riów su ge ru je roz po zna nie
czer nia ka. Wy ni ki wstęp ne go ba da nia der mo -
sko po we go 231 podej rza nych pod wzglę dem
kli nicz nym zmian barw ni ko wych po ka za ły, że
po za le dwie go dzin nym przy go to wa niu sze ściu
nie do świad czo nych w ba da niu der mo sko po -
wym le ka rzy, opie ra jąc się na 3-punk to wej ska li

der mo sko po wej, po tra fi ło pra wi dło wo roz po -
znać aż 96,3% przy pad ków me la no ma ma li -
gna. Za tem me to da ta jest cen nym na rzę dziem
we wcze snej dia gno sty ce czer nia ka, jej czu łość
się ga 96,3%, zaś spe cy ficz ność 94,2%[10].
W dia gno sty ce der mo sko po wej wy ko rzy stu je
się tak że wie le in nych al go ryt mów opra co wa -
nych w ce lu odróż nie nia czer nia ka od ła god -
nych zmian me la no cy to wych. Do naj po pu lar -
niej szych na le żą: ana li za wzo ru, der mo sko po -
wa za sa da ABCD, ska la 7-punk to wa, al go rytm
CASH (ang. co lor, ar chi tec tu re, sym me try, ho -
mo ge ne i ty) oraz me to da Men zie sa. Po rów na -
nie czu ło ści i spe cy ficz no ści po wyż szych al go -
ryt mów w dia gno sty ce czer nia ka skóry przed -
sta wio no po ni żej (Tab.1).

Ba da nie wi de o der mo sko po we

Z uwa gi na moż li wość roz wo ju do tych czas
ła god nych zmian me la no cy to wych w kie run ku
czer nia ka, klu czo wa jest re gu lar na oce na der -
mo sko po wa wszy st kich zna mion u pa cjen ta.
Ma to szcze gól ne zna cze nie w dia gno sty ce
czer nia ka u pa cjen tów z grup ry zy ka, szcze gól -
nie u osób z ro dzin nym ze spo łem zna mion
aty po wych, po prze by tych za cho ro wa niach na
czer nia ka oraz z czer nia ka mi w wy wia dzie ro -
dzin nym[3]. W tym ce lu wy ko rzy sty wa na jest
wi de o der mo sko pia.

Ba da nie wi de o der mo sko po we jest ro dza -
jem ba da nia der mo sko po we go, sta no wią ce go
po łą cze nie kla sycz ne go ba da nia der mo sko po -
we go z wi zu a li za cją na mo ni to rze kom pu te ra
i za pi sy wa niem ob ser wo wa nych przez der ma -

Tab. 1. Porównanie czułości i specyficzności najczęstszych algorytmów dermoskopowych 
w diagno styce czerniaka skóry.

Algorytm demoskopowy

Analiza wzoru[11]

ABCD[11]

Skala 7-punktowa[11]

CASH[12]

SpecyficznośćCzułość

79%85%

Metoda Menzies[13]

75%84%

65%78%

68%98%

85%85%
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to lo ga obra zów w pa mię ci urzą dze nia. Wi de o -
der mo sko pia po zwa la na ob ser wa cję zmian
skór nych w po więk sze niu rzę du 70-100x,
a tak że, co istot ne, umoż li wia mo ni to ro wa nie
zmian barw ni ko wych na prze strze ni cza su
i ewen tu al ne wcze sne wy kry cie trans for ma cji
w zmia nę zło śli wą. Po za tym, no wo cze sne wi -
de o der mo sko py po sia da ją moż li wość stwo -
rze nia cy fro wej ma py skóry pa cjen ta, co do dat -
ko wo uła twia do kład ną i re gu lar ną ob ser wa cję
zmian skór nych. Udo wo dnio no, że śle dze nie
wy glą du zmian me la no cy to wych za po mo cą
po rów nań wy ko na nych ko lej no zdjęć der mo -
sko po wych jest sku tecz ną me to dą w roz po -
zna wa niu wcze snych po sta ci czer nia ka i umoż -
li wia wy kry cie więk sze go od set ka czer nia ków
in si tu[14,15]. Nie ste ty wa dą ba da nia wi de o der -
mo sko po we go jest ry zy ko nie roz po zna nia
czer nia ków po wsta łych de no vo lub wy wo dzą -
cych się ze zmian barw ni ko wych, których do -
tych czas nie mo ni to ro wa no[15].

Der mo sko pia au to ma tycz na 

Z uwa gi na na ra sta ją cą za cho ro wal ność na
czer nia ka skóry oraz ni ską traf ność dia gno zy
sta wia nej przez le ka rzy nie bę dą cych spe cja li -
sta mi, w ostat nich la tach co raz więk szym za in -
te re so wa niem cie szy się tzw. der mo sko pia au -
to ma tycz na. Jest to no wo cze sna bez in wa zyj na
me to da dia gno stycz na, która w ce lu zwięk sze -
nia sku tecz no ści kla sycz nej der mo sko pii wy ko -
rzy stu je pro gra my kom pu te ro we. Sy ste my
kom pu te ro we po zwa la ją na szcze góło wą oce -
nę ba da nej zmia ny, opar tą na za sa dach kla sycz -
nej der mo sko pii. Moż li wość za sto so wa nia au -
to ma tycz nej kom pu te ro wej ana li zy da je za tem
szan sę na eli mi na cję za leż no ści mię dzy sku -
tecz no ścią dia gno sty ki czer nia ka a do świad cze -
niem le ka rza ba da ją ce go[16]. 

Stwier dzo no, że me to dy kom pu te ro we
przy no szą lep sze wy ni ki niż uzy ski wa ne za po -
mo cą kla sycz nej der mo sko pii ręcz nej. W jed -
nym z ba dań 10 der mo sko pi stów nie za leż nie
od sie bie ana li zo wa ło obra zy der mo sko po we

99 drob nych (<6 mm) zna mion barw ni ko -
wych skóry (49 czer nia ków i 50 zmian ła god -
nych). Ten sam ze staw zna mion pod da no ana -
li zie za po mo cą sy ste mu kom pu te ro we mu, po
czym po rów na no czu łość i swo i stość obu me -
tod. Le ka rze za le ci li wy ko na nie bio psji nie wiel -
kich czer nia ków z czu ło ścią 71% i swo i sto ścią
49%, a po ziom zgod no ści mię dzy ba da ją cy mi
był je dy nie za do wa la ją cy (� = 0,31 dla roz po -
zna nia i 0,34 dla bio psji). Dla po rów na nia, me -
to da opar ta na tech ni ce kom pu te ro wej osią -
gnę ła czu łość 98% i swo i stość 44%[17].

Po mysł wspo ma ga nia kom pu te ro we go
pod czas roz po zna wa nia czer nia ka po ja wił się
po raz pierw szy we wcze snych la tach 90. ubie -
głe go wie ku. W tym cza sie opra co wa no kil ka
pro gra mów kom pu te ro wych wy ko rzy stu ją -
cych róż ne me to dy, które już są lub wkrót ce
bę dą do stęp ne w prak ty ce kli nicz nej.

Jed ną z pod sta wo wych me tod der mo sko -
pii au to ma tycz nej jest mul ti spek tral na der mo -
sko pia cy fro wa. Jest to me to da, która wy ko -
rzy stu je świa tło o róż nych dłu go ściach fal. Głę -
bo kość prze ni ka nia świa tła do skóry za le ży
bez po śre dnio od dłu go ści fa li. Fa le o więk szej
dłu go ści prze ni ka ją głę biej, co umoż li wia uzy -
skać in for ma cje dia gno stycz ne z ob sza rów po -
ni żej po wierzch ni zmia ny. Se kwen cja obra -
zów w mul ti spek tral nej der mo sko pii cy fro wej
uzy sku je się dzię ki wy ko rzy sta niu okre ślo nych
dłu go ści fal. Na stęp nie kom pu ter ana li zu je da -
ne po cho dzą ce z róż nych głę bo ko ści skóry
i po rów nu je je z in for ma cja mi wcze śniej
wpro wa dzo ny mi do ba zy da nych. Na ko niec
sy stem kom pu te ro wy kla sy fi ku je ba da ną zmia -
nę ja ko ła god ną lub ja ko zło śli wą. Głów ną za -
le tą tej me to dy jest moż li wość ana li zo wa nia
zmian nie do strze gal nych przez ludz kie oko,
się ga ją cych do 2 mm w głąb skóry[18]. Przy kła -
dem mul ti spek tral ne go der mo sko pu cy fro we -
go jest Me la Find (Elek tro-Opti cal Scien ces,
Irving ton, NY). Po sia da on spe cja li stycz ną gło -
wi cę wy po sa żo ną w ilu mi na tor emi tu ją cy
świa tło o 10 róż nych okre ślo nych dłu go ściach
fa li w za kre sie 430-950 nm. Za pi sa ne obra zy



93

są na stęp nie szcze góło wo ana li zo wa ne przez
opa ten to wa ne opro gra mo wa nie kom pu te ro -
we. Ana li za obra zów uwzglę dnia m.in.: asy -
me trię, róż no rod ność barw, zmia ny ob wo du
i fak tu ry ba da ne go zna mie nia, zaś wy nik po da -
wa ny jest w for mie bi nar ne go za le ce nia wy ko -
na nia bio psji lub nie. Ba za da nych o zmia nach
barw ni ko wych Me la Find za wie ra obra zy uzy -
ska ne in vi vo oraz od po wia da ją ce im wy ni ki ba -
dań hi sto pa to lo gicz nych. Wy ka za no, że czu -
łość Me la Find się ga 95-100%, zaś swo i stość
70-85%[19,20].

Ko lej nym no wo cze snym urzą dze niem
w dia gno sty ce czer nia ka jest So lar Scan (Po -
lar tech nics, Syd ney, Au stra lia). Jest to au to -
ma tycz ne urzą dze nie wy po sa żo ne w ka me rę
wi deo, po zwa la ją cą na uzy ski wa nie cy fro wych
obra zów ba da nych zmian skór nych. Otrzy ma -
ne obra zy są na stęp nie pod da wa ne kom pu te -
ro wej oce nie z wy ko rzy sta niem em pi rycz nej
ba zy da nych za wie ra ją cej po nad 1800 ła god -
nych i zło śli wych zna mion barw ni ko wych.
Ana li zo wa ne są ta kie ce chy jak np.: bar wa,
wzór i roz miar. Wszel kie zmia ny po wyż szych
pa ra me trów są za pi sy wa ne, wraz z po ło że -
niem każ de go z mo ni to ro wa nych zna mion
barw ni ko wych, na ma pie skóry cho re go. Zdję -
cia z róż nych okre sów moż na oglą dać jed no -
cze śnie, a ich ana li za jest wy świe tla na na 4 róż -
nych wy kre sach. Pod czas ba da nia 2430 zmian
barw ni ko wych za po mo cą So lar Scan wy ka za -
no, że w roz po zna wa niu czer nia ka me to da ta
ma czu łość wy no szą cą 91% i swo i stość  wy no -
szą cą 68%. War to ści te by ły po rów ny wal ne
z wy ni ka mi uzy ska ny mi przez do świad czo nych
der mo sko pi stów[21].

Po pu lar ną me to dą der mo sko pii au to ma -
tycz nej jest tak że śród skór na ana li za spek tro fo -
to me trycz na (SIA sco pe, Astron Cli ni ca, Cam -
brid ge, Wiel ka Bry ta nia). Me to da ta opie ra się
na wy ko rzy sta niu róż nic we wła ści wo ściach
optycz nych po szcze gól nych ele men tów skła -
do wych skóry. Do skóry pa cjen ta bez po śre -
dnio umie szcza się ska ner ręcz ny emi tu ją cy
pro mie nio wa nie o dłu go ści fa li 400-1000 nm,

na stęp nie ba da ną zmia nę barw ni ko wą ska nu je
się za po mo cą świa tła. SIA-sko pia po zwa la na
uzy ska nie wy so kiej ja ko ści obra zów skóry, jej
ukła du na czy nio we go i siat ki barw ni ko wej. Na -
stęp nie sy stem kom pu te ro wy do ko nu je do -
kład nej oce ny otrzy ma nych obra zów uwzglę -
dnia jąc umiej sco wie nie, licz bę i roz mie szcze nie
chro mo fo rów (me la ni ny, na czyń krwio no -
śnych i włókien ko la ge no wych) w na skór ku
i war stwie bro daw ko wa tej skóry wła ści wej. Są
to ce chy uzna wa ne za bar dzo swo i ste (87%)
i czu łe (96%) dla czer nia ka skóry[22]. Ana li za
prze pro wa dzo na przez Mon crieff wraz z ze -
spo łem, w której prze ba da no 348 zna mion
barw ni ko wych, po twier dza sku tecz ność SIA -
sko pii w dia gno sty ce me la no ma ma li gnum –
czu łość i spe cy ficz ność tej me to dy wy nio sła od -
po wie dnio 83% i 80%[23]. Z ko lei Glud ze
swo i mi współ pra cow ni ka mi do ko na li po rów -
na nia war to ści dia gno stycz nej śród skór nej ana -
li zy spek tro fo to me trycz nej z kla sycz ną der mo -
sko pią. Ba da niu za po mo cą obu me tod pod da -
no 83 zmia ny barw ni ko we (w tym 12
czer nia ków) u pa cjen tów, u których le karz nie -
bę dą cy spe cja li stą nie mógł na pod sta wie oce -
ny kli nicz nej wy klu czyć roz po zna nia czer nia ka.
Czu łość kla sycz nej der mo sko pii i me to dy
SIA-sko pii wy nio sła od po wie dnio 92%
i 100%, zaś swo i stość wy nio sła od po wie -
dnio 81% i 59%[24].

Pod su mo wa nie

Ob ser wo wa ny w cią gu ostat nich lat sta ły
wzrost za cho ro wal no ści na czer nia ka, jed ne go
z naj bar dziej zło śli wych no wo two rów czło -
wie ka, zmu sza do cią głe go do sko na le nia me -
tod je go wcze snej dia gno sty ki. Cho ciaż pod -
sta wą roz po zna nia czer nia ka skóry jest nadal
ba da nie hi sto pa to lo gicz ne ca łej wy cię tej chi -
rur gicz nie zmia ny barw ni ko wej, to co raz wię -
cej uwa gi po świę ca się nie in wa zyj nym me to -
dom dia gno stycz nym, przede wszy st kim der -
mo sko pii i jej co raz no wo cze śniej szym
odmia nom. Sto so wa nie me tod der mo sko po -



wych w roz po zna wa niu czer nia ka istot nie
zwięk sza do kład ność dia gno stycz ną, zmniej sza
licz bę nie po trzeb nych chi rur gicz nych za bie -
gów dia gno stycz nych oraz uła twia ob ser wa cję
zna mion barw ni ko wych u pa cjen tów z grup
podwyż szo ne go ry zy ka. Roz wój no wo cze -
snych tech no lo gii, wy ko rzy stu ją cych sy ste my
kom pu te ro we, które umoż li wia ją au to ma tycz -
ną ana li zę i prze twa rza nie obra zów der mo -
sko po wych, da je nadzie ję na co raz lep szą dia -
gno sty kę czer nia ka skóry. Ba da nia po ka zu ją,
że są one rów nie sku tecz ne jak kla sycz na der -
mo sko pia. Po za tym, po zwa la ją one na uzy -
ska nie do dat ko wych da nych dia gno stycz nych
nie do strze gal nych przez nie u zbro jo ne oko
i eli mi nu ją za leż ność mię dzy sku tecz no ścią kla -
sycz nej der mo sko pii a do świad cze niem oso by
ba da ją cej. Obe cnie jed nak dia gno stycz ne sy -
ste my wspo ma ga ne kom pu te ro wo za le ca ne
są ja ko na rzę dzia wspo ma ga ją ce, a nie ja ko na -
rzę dzia dia gno stycz ne pierw szej li nii.
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