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Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,
W październiku tego roku świat obiegła wieść o przyznaniu Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii Jamesowi P. Allisonowi 
i Tasuku Honju – naukowcom zajmującym się terapiami onkologicznymi. Historia badań tegorocznych laureatów z jednej strony wiąże 
się ściśle z terapią czerniaka – jednego z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych – z drugiej podkreśla wagę precyzyjnej, 
szczegółowej diagnostyki w wyborze skutecznych metod leczenia. Oba te aspekty skłoniły nas do poświęcenia kolejnego numeru 
„OnkoRoche” tematyce współczesnych standardów obowiązujących w diagnostyce czerniaka. 

Artykuły, z którymi mogą się Państwo zapoznać, dotyczą roli określonych mutacji i rozróżnienia tempa progresji nowotworu. Dyskusja 
specjalistów skupia się również na znaczeniu dobrej komunikacji w rozpoznaniu, leczeniu oraz współpracy między specjalistami róż-
nych dziedzin. W numerze prezentujemy także pierwszą część kompleksowego materiału dotyczącego dermatoskopii. 

Zapraszamy do lektury „OnkoRoche” i mamy nadzieję, że pomoże ona Państwu w codziennej praktyce. Jednocześnie zachęcamy do 
pobrania na telefon aplikacji naszego magazynu, która umożliwia – w dowolnym miejscu i czasie – dostęp do aktualnego numeru, 
zasobów archiwalnych i dodatkowych materiałów multimedialnych.

Na zlecenie: Roche Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa; Redaktor naczelny: Agata Struzik-Piasta;  
Redakcja: Janusz Kieś; Produkcja: Valkea Media S. A., ul. Jerzego Ficowskiego 15, Warszawa;  Dyrektor projektu:  
Tomasz Opiela, tel. 603 712 482; e-mail: topiela@valkea.com; Zdjęcia: Shutterstock, Wikipedia, materiały prasowe.
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DR N. MED. MAREK ZIOBRO, CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE,  
KLINIKA NOWOTWORÓW UKŁADOWYCH I UOGÓLNIONYCH

Pacjent szybko i wolno progresujący  
- kryteria kliniczne

Wleczeniu nowotworów często 
kryterium rozstrzygającym 
o wyborze terapii jest tem-

po progresji nowotworu. U chorych 
z wolną progresją częściej decydujemy 
się na metody leczenia miejscowego 
lub niezbyt obciążające jednolekowe 
leczenie systemowe. Przy szybkiej pro-
gresji – dużej dynamice nowotworu 
– preferujemy metody działające szyb-
ko i ogólnoustrojowo (np. wieloleko-
we schematy leczenia systemowego), 
umożliwiające opanowanie szybko na-
rastającego nowotworu. 

CZERNIAK
Pomimo że czerniaki uważane są za no-
wotwory o dużej dynamice, to jednak 
obserwujemy znaczące różnice w prze-
biegu klinicznym u chorych w zaawan-
sowanych nieoperacyjnych stadiach tego 
nowotworu. Czerniak (szczególnie z mu-
tacją BRAF) jest jednym z nowotworów, 
w których rozróżnienie pacjentów z po-
wolną progresją nowotworu i szybko 
progresujących ma duże znaczenie wo-
bec dostępności różnych form leczenia 
– chirurgii, immunoterapii i terapii celo-
wanych inhibitorami kinaz BRAF i MEK.
Dane zarówno z analiz retrospektyw-
nych, jak i z naboru do badań klinicz-
nych z inhibitorami zmutowanej kinazy 
BRAF [1, 2, 3] sugerują, że w popula- 
cji pacjentów BRAF+ istnieje około 
20-30-procentowa podgrupa chorych 
szybko progresujących. Tempo progre-
sji czerniaka i związane z tym dalsze 
szybkie pogorszenie stanu pacjenta 
może uniemożliwić wszelkie próby le-
czenia i prowadzić do szybkiego zgonu. 
Dobrze obrazuje to analiza danych z re-
krutacji do badań klinicznych BREAK-3 
i BRIM-3 zamieszczona w tabeli 1.

Tabela 1. Liczba pacjentów na poszczególnych etapach rekrutacji  
do badań rejestracyjnych inhibitorów BRAF [1, 2] 

Rejestracyjne badania kliniczne BREAK-3  
(dabrafenib)

BRIM-3  
(wemurafenib)

Liczba pacjentów przebadanych 
pod kątem mutacji BRAF 733 2107

Pacjenci z wykrytą mutacją BRAF 
(% pacjentów przebadanych)

362 
(49%)

1021
(48%)

Zrandomizowani pacjenci z mutacją BRAF
(% wszystkich pacjentów z mutacją BRAF)

250
(70%)

675
(66%)

Niezrandomizowani pacjenci z mutacją BRAF
(% wszystkich pacjentów z mutacją BRAF)

112
(30%)

346
(34%)

Ponad 30% pacjentów z mutacją BRAF 
nie zostało ostatecznie zrandomizowa-
nych, ponieważ w 4-tygodniowym okre-
sie screeningu doszło do szybkiego 
pogorszenia stanu ogólnego pacjentów, 
wykryto zmiany przerzutowe w mózgu 
lub doszło do szybkiego pogorszenia się 
innych parametrów, co uniemożliwiło 
leczenie w ramach badania klinicznego.
Taki dynamiczny przebieg czerniaka do-
tyczy według ekspertów około 20-30% 
pacjentów, głównie z mutacjami BRAF 
i NRAS, często młodych, i związany jest 
zwykle z mnogimi przerzutami do wą-
troby i/lub mózgu, z towarzyszącym 
szybkim wzrostem LDH do poziomów 
przekraczających górną granicę normy 
ponad dwukrotnie [3].

CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE
W trakcie badań nad przeżyciami chorych 
z czerniakiem ustalono szereg czynni-
ków prognostycznych, np.: lokalizacja 

Czerniak (szczególnie 
z mutacją BRAF) jest  
jednym z nowotworów,  
w których rozróżnienie 
pacjentów z powolną 
progresją nowotworu  
i szybko progresujących 
ma duże znaczenie wobec 
dostępności różnych 
form leczenia – chirurgii, 
immunoterapii i terapii 
celowanych inhibitorami 
kinaz BRAF i MEK.
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Tabela 2. Cechy nowotworu pozwalające przewidywać wolną lub szybką progresję czerniaka 

Cechy nowotworu lub 
pacjenta Małe tempo wzrostu Duże tempo wzrostu 

Poziom LDH Niski lub maksymalnie do 2 × norma Wysoki  wielokrotność górnej granicy 
normy

Mutacja BRAF Często przy bardzo dużej dynamice

Zajęte lokalizacje Skóra, tkanki miękkie, płuca Wątroba, kości, mózg

Typ zmian w narządach 
miąższowych

Pojedyncze przerzuty – bez wyraźnego  
wpływu na funkcję narządu

Liczne, często drobne przerzuty zajmujące 
znaczną część miąższu narządu, zmiany 
wywołują objawy i wpływają na funkcję 

narządu, limfangioza

Objawy i dolegliwości
Brak dolegliwości 

lub dolegliwości o stałym,  
niezmieniającym się natężeniu

Narastające wyraźnie dolegliwości 
w okresie pojedynczych tygodni 

Spadek wagi ciała Brak lub minimalny Zaznaczony, utrata apetytu

Poziom albumin W normie Spadek lub tendencja spadkowa

Wzrost transaminaz W normie mimo zajęcia wątroby
Wzrost nawet przy niewielkim  

zajęciu wątroby (sugeruje zmiany  
poniżej poziomu detekcji badań)

Wiek Starsi > 70 r.ż. Młody lub średni

Zajęcie CSN
Brak lub zmiany bez objawów klinicznych,  

wykryte przypadkowo w badaniach  
obrazowych

Kliniczne – objawowe jedynie potwierdzone  
w badaniach obrazowych

Rodzaj odpowiedzi na 
poprzednią terapię

Stabilizacja lub regresja części zmian  
nawet przy pojawieniu się nowych ognisk 

Ewidentna szybka progresja wszystkich  
ognisk czerniaka z pojawieniem się  

nowych ognisk nowotworu
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nowotworu, które dominują u pacjenta. 
Onkolog w trakcie oceny tempa progresji 
w trudniejszych przypadkach bierze pod 
uwagę zmiany nasilenia objawów lub wy-
ników badań w czasie, porównując wy-
niki z 2-3 punktów czasowych. Szybkie 
narastanie powiązanych objawów (np. 
jednoczesny wzrost LDH, transaminaz  
i bóli wątroby) wskazuje na szybkie tem-
po progresji – dużą dynamikę nowotworu. 
Rozpoznanie, że mamy do czynienia  
z szybko progresującym czerniakiem, 
wpływa na decyzje terapeutyczne. Obec-
nie w pierwszej linii leczenia czerniaka 
mamy do wyboru immunoterapię prze-

zmian przerzutowych (niekorzystne lo-
kalizacje: zajęcie wątroby, mózgu czy 
kości), liczba zajętych lokalizacji (z punk-
tem odcięcia najczęściej na poziomie 3), 
poziom LDH (punkty odcięcia najczęściej 
na górnej granicy normy lub 2 × górna 
granica normy) [4, 5, 6, 7, 8]. Oczywiście 
analizy wieloczynnikowe mające na celu 
wykrycie niezależnych czynników, które 
najmocniej wpływają na wyniki leczenia, 
mają w założeniu inny cel niż opracowa-
nie modelu oceny tempa progresji no-
wotworu. Te kryteria prognostyczne 
oceniają stan pacjenta w jednym sta-
tycznym punkcie (zwykle na początku 

leczenia), ich ocena może stanowić pod-
stawę do prognozowania tempa progre-
sji nowotworu, jednak aby rozróżnić 
pacjentów szybko i wolno progresują-
cych, należy skorzystać z kompleksowej 
oceny kilku kryteriów, najlepiej w kilku 
punktach czasowych [9]. Cechy nowo-
tworu wskazujące, że mamy do czynienia 
z czerniakiem szybko progresującym, 
oraz te sugerujące wolny przebieg za-
warto w tabeli 2. 

OCENA CECH NOWOTWORU
Prognozując tempo progresji czerniaka, 
należy dokonać łącznej oceny wielu cech 
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ciwciałami anty-PD-1 lub leczenie inhi-
bitorami zmutowanej kinazy BRAF w po-
łączeniu z inhibitorem kinazy MEK.
W przypadku pacjenta z czerniakiem 
szybko progresującym preferujemy me-
tody szybko działające o większym praw-
dopodobieństwie odpowiedzi. U tych 
pacjentów taką opcją będzie użycie in-
hibitorów BRAF i MEK, ponieważ w tym 
przypadku jest większe prawdopodo-
bieństwo uzyskania odpowiedzi oraz ta 
odpowiedź wystąpi szybciej.
U tych chorych użycie immunoterapii  
– która działa wolniej – daje mniejsze 
szanse na uzyskanie odpowiedzi. Takie 
stanowisko również znajduje odzwier-
ciedlenie w zaleceniach NCCN [10].
U pacjentów z powolnym tempem progre-
sji czerniaka można zastosować zarówno 
immunoterapię, jak i inhibitory BRAF+MEK. 
Wielu ekspertów preferuje u tej grupy cho-
rych w pierwszej linii immunoterapię le-
kami anty-PD-1. Powodem jest: 
  wyraźnie spadająca skuteczność im-

munoterapii wraz z przesuwaniem jej 
do kolejnych linii leczenia,

 jej niższa toksyczność,
  możliwość uzyskania trwałych odpo-

wiedzi utrzymujących się także po 
zakończeniu leczenia.

Dla kontrastu – skuteczność inhibitorów 
kinaz tak drastycznie nie spada przy sto-
sowaniu ich w kolejnych liniach leczenia. 
Okazało się bowiem, że terapia ta ma 
wysoką skuteczność nawet w sytuacji 
użycia jej po uprzedniej progresji na le-
czeniu inhibitorami kinaz [11]. Optymalne 
wydaje się elastyczne naprzemienne 
stosowanie preparatów z obu grup  
w zależności od dynamiki nowotworu  
i sytuacji klinicznej. 
Aby spełnić powyższy postulat, ośrodki 
podejmujące się kompleksowego lecze-
nia zaawansowanego czerniaka powinny 
dysponować pełnym spektrum leczenia 
systemowego tego nowotworu (zarówno 
immunoterapią jak i inhibitorami kinaz), 
a także dostępem do leczenia chirurgicz-
nego i nowoczesnej radioterapii. 
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Co patomorfolog może powiedzieć 
klinicyście o czerniaku? Współczesne 
standardy w diagnostyce czerniaka

Każdego roku w Polsce rozpozna-
wanych jest ponad 2500 nowych 
przypadków czerniaka [1]. Przy 

czym słowo „rozpoznawany” jest zwykle 
rozumiane jako „wykryty przez derma-
tologa lub chirurga”. Niewątpliwie obraz 
dermatoskopowy i kliniczny pozwala przy-
puszczać, że jest to złośliwy nowotwór 
skóry, jednak faktyczne rozpoznanie czer-
niaka oraz ocena najważniejszych czyn-
ników prognostycznych i predykcyjnych 
należy do patomorfologa. 
Co więc specjalista oglądający komórki 
czerniaka pod mikroskopem może powie-
dzieć swojemu koledze klinicyście o tym 
nowotworze? 
Podstawowa informacja, jaką patolog jest 
zobowiązany przekazać klinicyście, to od-
powiedź na pytanie: Czy to jest czerniak? 
Czerniak, jak każdy nowotwór, jest nie-
kontrolowaną proliferacją komórek. Dla-
tego jedyną metodą diagnostyczną jest 
badanie mikroskopowe komórek barw-
nikowych i na podstawie tego badania 
ustalenie charakteru proliferacji. Z tego 
powodu tylko patomorfolog może posta-
wić rozpoznanie nowotworu. 

OCENA MAKROSKOPOWA
Pierwszym etapem badania histopatolo-
gicznego jest ocena makroskopowa 
badanego, utrwalonego w formalinie, 
fragmentu skóry. Zmiana barwnikowa 
jest mierzona i opisywana z podaniem jej 
kształtu, barwy i odległości od margine-
sów. Cały wycinek skórny jest następnie 
krojony na poprzeczne przekroje grubości 
2-3 milimetrów i umieszczany w kasetce. 
Po zatopieniu w parafinie wykonywane są 

przekroje grubości 4 mikronów, które 
umieszczane są na szkiełkach podstawo-
wych i barwione hematoksyliną i eozyną. 
Tak wykonane preparaty są oceniane mi-
kroskopowo. Diagnostyka różnicowa hi-
stopatologiczna łagodnych rozrostów 
melanocytarnych od czerniaka opiera się 
głównie, choć nie wyłącznie, na ocenie 
cytologicznej atypii oraz aktywności mito-
tycznej melanocytów, a także określeniu 
cech histoarchitektoniki zmiany, takich jak 
symetria i dojrzewanie. Za rozpoznaniem 
czerniaka przemawia również naciekanie 
przestrzeni okołonerwowych, tkanki pod-
skórnej i naczyń. Z wyżej wymienionych 
kryteriów jedynie aktywność mitotyczna 
w głębi proliferacji komponenty skórnej 
jest obiektywna, choć wymaga uważnej 
oceny (niezbędne jest duże powiększenie). 
Pozostałe kryteria są dość subiektywne 
i mogą być różnie interpretowane. Atypia 
cytologiczna to zaburzony stosunek jądrowo-
-cytoplazmatyczny, nadbarwliwość i po-

większenie jąder komórkowych, a także 
obecność wyraźnych jąderek lub pseudo-
inkluzji wewnątrzjądrowych. Wykładnikiem 
dojrzewania melanocytów jest zmniejsza-
nie się ich wielkości w głębi komponenty 
skórnej. Dodatkowo w górnych warstwach 
grupują się one w duże gniazda komórko-
we, podczas gdy u podstawy są rozpro-
szone. W znamionach melanina gromadzi 
się w komórkach barwnikowych położo-
nych w naskórku oraz w górnej części 
komponenty skórnej, w czerniaku melani-
na może występować w sposób chaotycz-
ny na całej grubości nowotworu. 

SYMETRIA
Kolejne kryterium, czyli symetria, polega 
na posiadaniu przez łagodny rozrost me-
lanocytarny osi symetrii przeprowadzo-
nej prostopadle do powierzchni naskór-
ka, podczas gdy czerniaka charaktery-
zuje nieuporządkowany i tym samym 
nieregularny, niesymetryczny rozrost. 
Większość znamion barwnikowych speł-
nia te kryteria, jednak część rozrostów 
melanocytarnych nie ma ich w pełni 
wyrażonych, są one niejednoznaczne  
– na przykład z powodu obecności przy-
datków skórnych, regresji, nacieku za-
palnego – lub są rezultatem nieprawi-
dłowego zatopienia fragmentu skóry 
w parafinie i wynikającego z tego sko-
śnego (nieprostopadłego) przekroju 
niepozwalającego na ocenę wielu istot-
nych cech rozrostu. Między innymi z tych 
powodów patolog nie zawsze może jed-
noznacznie ocenić charakter proliferacji 
melanocytarnej, czego wyrazem są roz-
poznania: Spitzoid Tumor of Uncertain 

Podstawowa  
informacja, jaką  
patolog jest zobowiązany 
przekazać klinicyście,  
to odpowiedź  
na pytanie:  
Czy to jest czerniak? 

DR N. MED. PIOTR WIŚNIEWSKI, CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE,  
ZAKŁAD PATOLOGII I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 
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Malignant Potential (STUMP), Melano-
cytic Tumors of Uncertain Malignant 
Potential (MELTUMP) i Superficial Aty-
pical Melanocytic Proliferations of Unk-
nown Significance (SAMPUS) [2]. 
Nawet w przypadkach, w których można 
zbadać całą zmianę melanocytarną  
i wszystkie wykładniki morfologiczne, trud-
no niekiedy ustalić jednoznaczne rozpo-
znanie histopatologiczne. Sytuacja jest 
trudniejsza, jeśli patolog dysponuje jedynie 
drobnym fragmentem zmiany barwniko-
wej. Należy przypomnieć, że warunkiem 
rozpoznania czerniaka jest obecność 
w badanym preparacie mikroskopowym 
atypowych komórek melanocytarnych, 
tak więc biopsja zawierająca wyłącznie 
warstwę rogową naskórka, paznokieć 
lub masy martwicze owrzodzenia nie 
może być podstawą rozpoznania czer-
niaka. W małej biopsji obecność nawet 
nielicznych komórek atypowych z ak-
tywnością mitotyczną pozwala na jed-
noznaczne rozpoznanie czerniaka.
Jako patomorfolog przyznaję, że morfo-
logia komórki nie zawsze pozwala na 
określenie jej charakteru, ponieważ to 
mutacje DNA determinują nowotworowy 
charakter komórek. Trwają poszukiwania 
typowych dla czerniaka mutacji o zna-
czeniu diagnostycznym, jednak nie są 
one jeszcze używane w rutynowej dia-
gnostyce. Obiecujące są badania nad 
mutacjami: 6p25, 6q23, 11q13 i CEP6 [3]. 
W ok. 10% czerniaka rozpoznanie jest 
ustalone wyłącznie na podstawie prze-
rzutu. W tych przypadkach, oprócz cech 
cytologicznych, w tym przede wszystkim 
wewnątrzcytoplazmatycznej obecności 
melaniny, istotny jest profil immunohi-
stochemiczny. Komórki czerniaka wyka-
zują ekspresję takich przeciwciał, jak: 
S100, HMB45, Melan A, MITF. W przy-
padkach rozpoznanego wcześniej czer-
niaka obecność przerzutu czerniaka 
może również wymagać wykonania któ-
regoś z wyżej wymienionych odczynów 
immunohistochemicznych.

CZERNIAK PIERWOTNY. JAKIE  
INFORMACJE SĄ ISTOTNE?
Niewątpliwie najistotniejsze w rozpoznaniu 
histopatologicznym, poza rozpoznaniem 

czerniaka pierwotnego, jest podanie jego 
grubości według Breslowa oraz ocena 
obecności lub braku owrzodzenia. W ba-
daniu mikroskopowym te dwie cechy mają 
największe znaczenie prognostyczne [4]. 
Rozpoznanie mikroskopowe obejmuje rów-
nież ocenę typu histologicznego czer-
niaka, wartość indeksu mitotycznego, 
nacieku limfocytarnego, regresji, nacie-

kania przestrzeni okołonerwowych, 
angioinwazji, guzków satelitarnych oraz 
marginesów chirurgicznych [5, 6, 7, 8].
Głębokość nacieku mierzona jest w wymia-
rze strzałkowym (prostopadłym do po-
wierzchni skóry) w milimetrach, z dokład-
nością do 0,1 mm. Grubość nacieku czernia-
ka według Breslowa w guzach nieowrzo-
działych mierzy się od górnej części warstwy 

OnkoRoche 2018
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włóknieniu podścieliska z obecnością 
złogów melaniny i licznych naczyń krwio-
nośnych o poszerzonym świetle.   
Istotnymi informacjami są również:
 intensywność nacieku limfocytarnego 
naciekającego guz (ang. Tumor Infiltra-
ting Lymphocyte TIL) ocenia się jako: 
brak nacieków limfocytarnych (absent 
TIL), skąpy (non-brisk TIL) oraz obfity 
(brisk TIL), 
 ogniska satelitarne i mikrosatelitarne 
są przerzutami czerniaka w skórze zlo-
kalizowanymi w odległości do 2 cm od 
guza pierwotnego, 
 naciekanie przestrzeni okołonerwo-
wych, a także naczyń limfatycznych i/lub 
krwionośnych przez komórki czerniaka.
Makroskopowa oraz mikroskopowa oce-
na odległości utkania czerniaka od mar-
ginesów chirurgicznych potwierdza ra-
dykalne wycięcie ogniska pierwotnego. 
Patomorfolog zobowiązany jest do poda-
nia odległości utkania czerniaka od naj-
bliższego bocznego i głębokiego margi-
nesu chirurgicznego. Oczywiście, obec-
ność komórek czerniaka w marginesie 
chirurgicznym też musi być odnotowana, 
wskazane jest również podanie, czy jest 
to czerniak „in situ”, czy inwazyjny. 

JAKI JEST STATUS WĘZŁA  
CHŁONNEGO WARTOWNICZEGO? 
Wykrycie przez patologa komórek czer-
niaka w wartowniczym węźle chłonnym 
jest często pierwszym dowodem uogól-
nienia procesu nowotworowego i rady-
kalnie zmienia decyzje terapeutyczne. 
Bezpośrednie zalecenia dotyczące ba-
dania węzłów chłonnych w przebiegu 
czerniaka zostały opracowane przez 
Amerykańskie Towarzystwo Patologów 
(College of American Pathologists, CAP), 
Europejskie Towarzystwo Patologów 
(European Society of Pathology, ESP) 
i przez Polskie Towarzystwo Patologów. 
W przypadku znalezienia przerzutów 
czerniaka do węzła(-ów) wartownicze-
go(-ych) należy:
1.  podać liczbę wszystkich badanych wę-

złów chłonnych i liczbę węzłów, w któ-
rych stwierdzono przerzuty; 

2.  określić następujące cechy mikrosko-
powe przerzutów: 

Fotografia 1. Przykład pomiaru grubości nacieku czerniaka według Breslowa (HE pow. 200×).

ziarnistej naskórka w najbardziej wyniosłym 
miejscu naskórka do komórek czerniaka 
najgłębiej wnikających w głąb skóry lub 
tkanki podskórnej [fotografia 1]. W czerniaku 
z owrzodzeniem pomiaru dokonuje się od 
dna owrzodzenia do najgłębiej położonych 
komórek nowotworowych. Głębokość na-
cieku według Clarka opiera się na ocenie 
naciekania kolejnych warstw budowy hi-
stologicznej skóry. 
Owrzodzenie, jeśli jest obecne, w badaniu 
mikroskopowym jest widoczne jako mar-
twica całej grubości naskórka pokrywa-
jącego utkanie czerniaka. Obecność mar-
twicy i zmian odczynowych, czyli nacieku 
zapalnego oraz złogów włóknika w dnie 
owrzodzenia, wyklucza mechaniczne 
uszkodzenie naskórka niezwiązane z czer-
niakiem.
Mikroskopowa ocena charakteru wzrostu 
czerniaka, obecności fazy radialnej, typu 
komórki i lokalizacji rozrostu jest podstawą 
do ustalenia typu histologicznego. Klasyfi-
kacja histologiczna zmian melanocytarnych 
Światowej Organizacji Zdrowia WHO wy-
różnia następujące typy czerniaka:
 czerniak szerzący się powierzchownie 
(superficial spreading melanoma),

 czerniak guzkowy (nodular melanoma),
 czerniak powstający w złośliwej pla-
mie soczewicowatej (lentigo maligna 
melanoma),
 czerniak kończynowo-podpaznokcio-
wy (acral lentiginous melanoma),
 czerniak desmoplastyczny (desmopla-
stic melanoma),
 czerniak wywodzący się ze znamienia 
błękitnego (melanoma arising from blue 
naevus),
 czerniak wywodzący się z olbrzymiego 
znamienia wrodzonego (melanoma ari-
sing in a giant congenital naevus),
 czerniak znamieniopodobny (naevoid 
melanoma).

INDEKS MITOTYCZNY
Kolejnym istotnym czynnikiem progno-
stycznym jest indeks mitotyczny. Jego 
ocena polega na policzeniu liczby mitoz 
w jednym milimetrze kwadratowym. Jedno 
duże pole widzenia (ang. High Power Field 
HPF) ma 0,22 mm2 powierzchni. Koniecz-
ne jest zliczenie mitoz w 4,5 HPF obszarów 
o największej aktywności mitotycznej. 
Czerniak może ulegać regresji polega-
jącej na martwicy komórek czerniaka, 
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a.  największy wymiar przerzutu/prze- 
rzutów, 

b.  lokalizację przerzutu (podtorebkową, 
śródmiąższową, mieszaną lub rozległą), 

c.  obecność lub brak naciekania oraz  
przekraczania torebki węzła z nacieka-
niem tkanki tłuszczowej okołowęzłowej.

Wykonanie powyższych zaleceń wyma-
ga od patologa zastosowania specjal-
nych technik, odmiennych niż w rutyno-
wym badaniu węzłów chłonnych [9]. 
Między innymi oprócz rutynowo stoso-
wanego barwienia histochemicznego 
zalecane jest wykonanie przynajmniej 
jednego odczynu immunohistochemicz-
nego z przeciwciałem wykazującym 
dodatnią reakcję z komórkami czerniaka, 
a w przypadku niewykrycia komórek 
czerniaka – wykonanie dodatkowych 
skrojeń [fotografia 2].

CZY DOSTĘPNY MATERIAŁ KWALIFIKU-
JE SIĘ DO BADAŃ GENETYCZNYCH?
Patomorfolog nie ocenia obecności lub 
braku mutacji w komórkach czerniaka, 

paraty zawierające utkanie nowotworo-
we stanowiące co najmniej 10% wszyst-
kich komórek posiadających jądra ko-
mórkowe. Jeśli komórki czerniaka sku-
pione są na niewielkim obszarze, można 
wyizolować komórki czerniaka metodą 
makrodyssekcji lub mikrodyssekcji, aby 
uzyskać odpowiedni procent komórek 
nowotworowych w stosunku do wszyst-
kich komórek w preparacie. Selekcja 
optymalnego utkania czerniaka odbywa 
się na podstawie oceny preparatu mi-
kroskopowego (szkiełka). Sam materiał 
tkankowy do badań genetycznych jest 
pobierany z bloczka parafinowego. Naj-
częściej w czerniaku badane są mutacje 
genów BRAF, cKIT i NRAS [10, 11]. 
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lecz jest odpowiedzialny za wybranie 
najlepszego preparatu do badań gene-
tycznych. To onkolog decyduje, na jakie 
badanie genetyczne kieruje próbkę tkan-
ki pacjenta, a patolog ocenia, czy istnie-
je dostępny preparat kwalifikujący się do 
tego badania. Przykładowo do badania 
mutacji genu BRAF kwalifikują się pre-

Warunkiem  
rozpoznania czerniaka 
jest obecność  
w badanym 
preparacie 
mikroskopowym  
atypowych komórek  
melanocytarnych.

Przerzut czerniaka do węzła chłonnego. Komórki czerniaka w odczynie immunohistochemicznym 
Melan A są koloru brązowego, czyli wykazują dodatnią reakcję. Komórki węzła chłonnego są koloru 
niebieskiego Melan A (–) (pow. 40×).
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DR N. MED. PIOTR WÓJCIK, ONCOGENE DIAGNOSTICS KRAKÓW

Mutacja czy mutacje BRAF V600  
w czerniaku? – o oznaczeniach  
BRAF w praktyce

Protoonkogen BRAF często ulega 
mutacjom w różnych nowotwo-
rach. Mutacje wykrywane są m.in. 

w czerniaku, raku brodawkowatym tar-
czycy, raku jelita grubego, raku jajnika. Są 
charakterystyczne również dla rzadkich 
jednostek chorobowych, takich jak żół-
takogwiaździak pleomorficzny, białaczka 
włochatokomórkowa i zespół Erdheima-
-Chestera. W czerniaku złośliwym skóry 
(ICD-10 C43) mutacje BRAF występują 
w około 50% przypadków i są ograni-
czone niemal wyłącznie do prostych 
substytucji zlokalizowanych w kodonie 
600. Prawidłowa sekwencja tego kodonu 
zawiera trzy nukleotydy GTG posiadają-
ce numerację w referencyjnej sekwencji 
kodującej 1798-1800. Najczęstszą muta-

cją jest jednonukleotydowa substytucja 
c.1799T>A, co w zmutowanym białku BRAF 
odpowiada mutacji p.V600E. Rzadsze są 
dwunukleotydowe mutacje kodonu 600: 
c.1799_1800delinsAA, c.1798_1799delin-
sAA, c.1799_1800delinsAT, c.1798_1799de-
linsAG [1, 2].

CO OZNACZA ZAPIS MUTACJI
Zgodnie z wytycznymi HGVS (Human 
Genome Variation Society) zapis mutacji 
w sekwencji kodującej genu rozpoczyna 
się od prefiksu „c.”, po którym podaje się 
numery nukleotydów z sekwencji refe-
rencyjnej, których dotyczy ta zmiana, 
oraz informację o nukleotydach ulega-
jących zmianie. Przykładowo zapis mu-
tacji „NM_004333.5:c.1799T>A” oznacza, 

że w kodującej sekwencji nukleotydowej 
DNA o numerze NM_004333.5 w pozy-
cji 1799 prawidłowo występująca tymina 
(T) została zastąpiona adeniną (A). Zmia-
ny, które powoduje mutacja w sekwencji 
aminokwasowej białka, poprzedza pre-
fiks „p.”, jednak zdarza się, że jest on po-
mijany. W przypadku najprostszej sub-
stytucji w pierwszej kolejności podaje 
się prawidłowo występujący aminokwas, 
jego pozycję (numer kodonu), a na koń-
cu aminokwas pojawiający się w wyniku 
mutacji. Zapis mutacji w białku p.V600E 
oznacza, że w kodonie 600 prawidłowo 
występująca walina (V) została zastą-
piona przez kwas glutaminowy (E). Zapis 
mutacji BRAF zgodny z wytycznymi 
HGVS oraz ich częstość w czerniaku za-
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wiera tabela 1. Warto wspomnieć, że 
obowiązek posługiwania się nazewnic-
twem mutacji zgodnym z HGVS („jeżeli 
ma zastosowanie”) został wprowadzony 
w 2015 roku w formie rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia [3, 4].
Jednym z kryteriów kwalifikacji w pro-
gramach lekowych leczenia czerniaka 
z zastosowaniem inhibitora kinazy BRAF 
– „Leczenie czerniaka skóry (ICD-10 
C43)” załącznik B.48. i „Leczenie czer-
niaka skojarzoną terapią dabrafenibem 
i trametynibem (ICD-10 C43)” załącznik 
B.72. – jest „potwierdzenie mutacji BRAF 
V600 w komórkach nowotworowych” 
[5]. Prawidłowy zapis mutacji wg HGVS 
powinien po numerze kodonu V600 za-
wierać dodatkowo literę oznaczającą 
aminokwas pojawiający się w wyniku 
mutacji. W przypadku diagnostyki mu-
tacji BRAF w czerniaku odstąpiono jed-

1. Na podstawie nukleotydowej sekwencji referencyjnej NM_004333.5; 2. Na podstawie aminokwa-
sowej sekwencji referencyjnej NP_004324.2; 3. Częstość w czerniaku skóry na podstawie bazy mutacji 
somatycznych COSMIC (v86 – 14.08.2018); 4. Na podstawie ChPL Zelboraf (14/08/2018 Zelboraf – EMEA/
H/C/002409 – IB/0050). Dla prawidłowej formy białka BRAF IC50 wynosi 39 nM.

Tabela 1. Mutacje kodonu V600 w genie BRAF w czerniaku

Zapis mutacji wg HGVS 
w sekwencji kodującej 
DNA [1]

Zapis mutacji wg 
HGVS w sekwencji 

aminokwasowej 
białka [2]

Częstość wśród 
mutacji kodonu 

V600 [3]

IC50 (nM) dla 
wemurafenibu 

[4]

c.1799T > A p.V600E 88,7% 10

c.1799_1800delinsAA p.V600E 1,0% 10

c.1798_1799delinsAA p.V600K 8,1% 7

c.1799_1800delinsAT p.V600D 0,2% 7

c.1799_1800delinsAC p.V600D < 0,1% 7

c.1798_1799delinsAG p.V600R 1,3% 9

c.1798G > A p.V600M 0,1% 7

c.1799T > G p.V600G < 0,1% 8

c.1799T > C p.V600A < 0,1% 14

nak od tej reguły. Odpowiedź na pytanie, 
dlaczego tak sformułowano wymogi 
diagnostyczne, znajdziemy w wynikach 
badań klinicznych.

WEMURAFENIB I DABRAFENIB
W badaniach klinicznych nad skuteczno-
ścią wemurafenibu MO25743, NP22657 
(BRIM2), NO25026 (BRIM3) do wykrywa-
nia mutacji BRAF stosowany był test co-
bas. Według pierwotnych założeń ten test 
miał wykrywać z wysoką czułością ana-
lityczną mutację c.1799T>A (p.V600E), 
jednak wyniki walidacji metodą sekwen-
cjonowania wykazały, że przy użyciu tego 
testu uzyskuje się również pozytywny 
wynik dla rzadszych mutacji genu BRAF 
c.1799_1800delinsAA (ten wariant na po-
ziomie białka również odpowiada mutacji 
p.V600E), c.1798_1799delinsAA (p.V600K), 
c.1799_1800delinsAT (p.V600D). Analiza 

wyników badań klinicznych potwierdziła 
skuteczność wemurafenibu dla pacjentów 
zakwalifikowanych na podstawie pozy-
tywnego wyniku testu cobas zarówno dla 
mutacji p.V600E, jak i dla p.V600K oraz 
p.V600D. Ponadto testy biochemiczne 
wykazały, że wemurafenib jest także sku-
tecznym inhibitorem innych rzadkich 
mutacji BRAF, które nie były wykrywa- 
ne testem cobas (p.V600R, p.V600M,  
p.V600G, p.V600A). Wartości IC50 dla  
poszczególnych mutantów zawiera ta- 
bela 1 [6, 7]. 
W badaniach klinicznych nad skuteczno-
ścią dabrafenibu BRF113683 (BREAK-3), 
BRF113929 (BREAK-MB), BRF113710 (BRE-
AK-2) MEK115306, MEK116513 stosowany 
był natomiast test THxID BRAF. Producent 
tego testu skupił się na wykrywalności 
wariantów genetycznych odpowiadają-
cych mutacjom p.V600E i p.V600K. Także 
w jego przypadku wykazano, że dodatko-
wo wykrywalna jest mutacja p.V600D. 
Dabrafenib okazał się skutecznym inhibi-
torem mutanta p.V600D, chociaż efektyw-
ność inhibicji jest nieco niższa (IC50 = 1,8 
nM) niż dla częstszych mutacji (p.V600E 
IC50 = 0,65 nM, p.V600K IC50 = 0,50 nM, 
przy BRAF WT IC50 = 3,2 nM) [8, 9]. 
W oparciu o zakres wykrywalnych muta-
cji BRAF przez testy molekularne stoso-
wane w badaniach klinicznych można 
przyjąć, że minimalnym wymogiem 
w oznaczaniu mutacji BRAF w czerniaku 
jest zapewnienie wykrywalności co naj-
mniej mutacji p.V600E, p.V600K i p.V600D. 
Warto o tym pamiętać, ponieważ samo 
sformułowanie „ocena obecności mutacji 
BRAF V600” może okazać się za mało 
precyzyjne w konkursach ofert na to 
świadczenie zdrowotne. Bez dodatkowej 
informacji, jakie mutacje powinny być 
wykrywane w kodonie V600, może zostać 
wyłoniony podwykonawca oferujący ni-
ską cenę za test wykrywający samą mu-
tację p.V600E.

MATERIAŁ DO BADANIA
Nie ma szczególnych wytycznych, jaki ma-
teriał przeznaczyć do badania mutacji. 
Zarówno guz pierwotny, jak i ogniska wtór-
ne są przydatne w diagnostyce. W prakty-
ce preferowane jest jednak ognisko wtórne 
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Fotografia 2. Materiał tkankowy z czerniakiem – źle utrwalony i nieodwodniony, przeprowadzony do 
bloczka. Widoczne zapadanie się fragmentów tkanki i niejednorodna, krusząca się parafina.

W oparciu o zakres 
wykrywalnych mutacji 
BRAF przez testy 
molekularne stosowane 
w badaniach klinicznych 
można przyjąć, że 
minimalnym wymogiem 
w oznaczaniu mutacji 
BRAF w czerniaku 
jest zapewnienie 
wykrywalności  
co najmniej mutacji 
p.V600E, p.V600K  
i p.V600D.

ze względu na zwykle większą ilość mate-
riału i łatwiejsze pobranie techniką dysek-
cji fragmentu tkankowego zawierającego 
wysoki odsetek komórek nowotworowych 
(> 50%). Uzyskanie wyniku badania utrud-
nia czasem wysoka zawartość melaniny 
w utkaniu czerniaka. Ten barwnik jest zna-
nym inhibitorem polimerazy DNA w reak-
cji PCR. Dysponując większym materiałem 
tkankowym, łatwiej pobrać metodą dysek-
cji fragment o stosunkowo niewielkiej za-
wartości melaniny. Przykładowe prepara-
ty HE wykonane z bloczków parafinowych 
przesłanych do oznaczenia mutacji BRAF 
obrazują różnicę w ilości materiału między 
ogniskiem pierwotnym a wtórnym [foto-
grafia 1]. Istniejące europejskie rekomen-
dacje precyzują, w jakim stopniu zaawan-
sowania należy oznaczyć mutację BRAF. 
Według zaleceń ESMO test powinien być 
wykonany w stopniu zaawansowania  
nieoperacyjnym III i IV, natomiast jest  

Fotografia 1. 
Preparaty HE 
z ognisk pierwot-
nych i ogni-
ska wtórnego 
przesłanych 
do oznacze-
nia mutacji 
BRAF. Czarnym 
pisakiem zazna- 
czono tkankę 
z utkaniem 
czerniaka.

zalecany w operacyjnych przypadkach IIc, 
IIIb-IIIc [10]. 
Nie bez znaczenia dla możliwości ozna-
czenia mutacji BRAF są czynniki przed- 
analityczne związane z utrwaleniem ma-
teriału. Najważniejsze z nich to 10% bufo-
rowana formalina (tj. 4% formaldehyd) 
o neutralnym pH, czas utrwalania nieprze-
kraczający 48 godzin i pełne odwodnienie 
w procesorze tkankowym przed przepo-
jeniem materiału ksylenem i parafiną. Nie-
przestrzeganie ich powoduje nieodwra-
calną degradację DNA i utrudnia, a czasem 
uniemożliwia uzyskanie wyniku badania. 

Przykład źle przeprowadzonego materiału 
obrazuje fotografia 2 [11, 12].

ROZLICZENIE BADANIA
Obecnie badanie mutacji V600 genu BRAF 
można rozliczyć ze środków publicznych 
w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 66/2018/
DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania 
i realizacji umów w rodzaju leczenie szpi-
talne oraz leczenie szpitalne – świadczenia 
wysokospecjalistyczne oraz Zarządzenia nr 
127/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 grud-
nia 2017 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju 
świadczenia zdrowotne kontraktowane 
odrębnie. Przystępując do rozliczenia ba-
dania na podstawie Zarządzenia nr 66/2018/
DSOZ, należy w pierwszej kolejności roz-
poznać poziom finansowania badania. Ba-
danie mutacji V600 genu BRAF odpowiada 
jednej z definicji zawartych w załączniku nr 
7 (pozycja 1.3. Prosty test – badanie mole-
kularne: „Analiza jednej lub kilku mutacji 
wykrywanych w od jednego do sześciu 
amplikonów przy użyciu reakcji PCR / se-
kwencjonowania Sangera / prostych zesta-
wów diagnostycznych”). Zgodnie z nią 
wykonane świadczenie jest „podstawowym 
badaniem genetycznym w chorobach no-
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wotworowych” (kod produktu rozliczenio-
wego 5.53.01.0005001) i jest wycenione na 
648,96 punktów. Wykonując badanie w trak-
cie hospitalizacji, w której został pobrany 
materiał do badania histopatologicznego, 
można rozliczyć badania na warunkach 
opisanych w załączniku 1c (Katalog produk-
tów do sumowania) lub załączniku 3b (Pro-
dukty rozliczeniowe dedykowane dla świad-
czeń udzielanych na podstawie karty dia-
gnostyki i leczenia onkologicznego). Rów-
nież w przypadku zamkniętej i rozliczonej 
hospitalizacji płatnik daje możliwość refun-
dacji badania. 
W takiej sytuacji badanie można rozliczyć 
z płatnikiem poprzez świadczenie: Badanie 
genetyczne materiału archiwalnego (kod: 
5.52.01.0001511) z katalogu 1b (Katalog pro-
duktów odrębnych) w połączeniu ze świad-
czeniem: Podstawowe badania genetyczne 
(5.53.01.0005001) z katalogu 1c (Katalog do 
sumowania). Wycena tak zsumowanych 
świadczeń w trybie ambulatoryjnym wyno-
si 648,96 pkt.
Alternatywnym źródłem finansowania jest 
możliwość rozliczenia badania jako świad-
czenia zdrowotnego kontraktowanego od-
rębnie na zasadach opisanych w Zarządze-
niu nr 127/2017/DSOZ. W tym przypadku 
płatnik daje do dyspozycji jeden produkt 
rozliczeniowy 5.10.00.0000041 (komplekso-
wa diagnostyka genetyczna chorób nowo-
tworowych) niezależnie od stopnia skom-
plikowania testu i jego kosztochłonności. 
Obowiązuje jedna stawka ryczałtu za ba-
danie wynosząca 517 punktów, jednak taka 
wycena w całości pokrywa koszty ozna-
czenia mutacji BRAF w czerniaku. 
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DR N. MED. JACEK CALIK, DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII 

Metoda, sprzęt, technika badania  
oraz nomenklatura dermatoskopowa  
– część pierwsza

DERMATOSKOPIA (synonim: dermosko-
pia, mikroskopia epiluminescencyjna) 
jest uznaną metodą oceny zmian skór-
nych in vivo. Trudno sobie obecnie wy-
obrazić pracę w poradni onkologicznej 
bez prostego urządzenia, jakim jest der-
matoskop. Dermatolodzy żartobliwie 
nazywają dermatoskop ręczny stetosko-
pem dermatologa, gdyż wykorzystywany 
jest tak samo często jak „słuchawka” 

w gabinecie lekarza internisty, pediatry 
czy lekarza rodzinnego. 
Dermatoskopia w onkologii służy głów-
nie do wykrywania nowotworów skóry 
i błon śluzowych, ale może również być 
wykorzystana do diagnostyki zmian za-
palnych skóry, schorzeń pasożytniczych 
skóry, do diagnostyki chorób włosów 
(trichoskopia) oraz do diagnostyki pa-
znokci (onychoskopia).

Dermatoskopia ma zastosowanie we 
wszystkich specjalizacjach onkologicznych.

CHIRURG ONKOLOG używa dermato-
skopu przed zabiegiem dermatochirur-
gicznym (usunięcie klasyczne skalpelem, 
kriochirurgia, elektrochirurgia) w celu 
oceny zakresu planowanego zabiegu. Po 
czym dermatoskop służy do oceny rady-
kalności zabiegu chirurgicznego.
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Przy użyciu dermatoskopu, 
znając ogólne zasady 
dermatoskopii 
i biologii skóry, jesteśmy 
w stanie postawić 
pewne rozpoznanie 
w 95% przypadków zmian 
skórnych.

RADIOTERAPEUTA przy pomocy der-
matoskopu ocenia zakres obszaru skóry 
planowanej do napromieniowania 
w przypadku nowotworów pierwotnych 
skóry, jak i ich wznów po wcześniejszym 
leczeniu. Przy kontrolach po radioterapii 
skóra poddana napromieniowaniu oce-
niana jest przez lekarza pod kątem wtór-
nych nowotworów wyindukowanych 
promieniowaniem jonizującym.

ONKOLOG KLINICZNY najczęściej uży-
wa dermatoskopu do rutynowej oceny 
profilaktycznej skóry albo w trakcie po-
szukiwania ogniska pierwotnego rozsie-
wu choroby nowotworowej. Z chwilą 
wprowadzenia nowych leków celowa-
nych do terapii onkologicznych, a w szcze- 
gólności inhibitorów kinaz tyrozynowych, 
istnieje konieczność diagnostyki i zarzą-
dzania działaniami niepożądanymi  
– zmianami patologicznymi pojawiający-
mi się na skórze w trakcie terapii, takimi 
jak: zespół ręka-stopa (HFS), wysypki 
trądzikopodobne, nadmierny rozrost na-
skórka w postaci hiperkeratozy, rogowa-
ceń okołomieszkowych, rogowiaków 
kolczystokomórkowych, fotouczulenia, 
zmian struktury włosów oraz w trakcie 
terapii iBRAF wtórnych nowotworów.

GINEKOLOG ONKOLOG ocenia zmiany 
barwnikowe i niebarwnikowe oraz za-
palne na sromie i okolicach krocza. Bliź-
niaczą metodą do dermatoskopii jest 
kolposkopia, która ocenia nabłonek szyj-
ki macicy pod kątem ewentualnej pato-
logii.

DERMATOSKOP
Obecnie na rynku dostępna jest bogata 
oferta różnych dermatoskopów. Najczę-
ściej urządzenia są wyprodukowane z lek-
kich i dobrej jakości materiałów. Najistot-
niejszą cechą przy wyborze dermatosko-
pu jest dobra optyka, jasne i równomier-
ne oświetlenie. W drugiej kolejności 
oceniamy poręczność, materiał, z którego 
urządzenie zostało wykonane, czy też sam 
wygląd. Mimo że inżynierowie cały czas 
udoskonalają dermatoskopy, to wygląd 
dermatoskopu ręcznego niewiele się 
zmienił na przełomie lat [ryc. 1 i 2].

W latach 80. ubiegłego stulecia Helmut  
A. Heine towarzyszył żonie podczas wizy-
ty u dermatologa i stwierdził, że przy uży-
ciu dostępnych wówczas instrumentów 
zmiana skórna oceniana przez lekarza była 
ledwie widoczna. Jasność, powiększenie 
i ostrość obrazu pozostawiały wiele do 
życzenia. Wiedza na temat niedoskonało-
ści ówczesnego sprzętu dała impuls do 
podjęcia prac nad stworzeniem pierwsze-
go dermatoskopu ręcznego DELTA10. Przy 
współpracy inżynierów z lekarzami i śro-
dowiskiem naukowym powstało urządze-
nie, które wzniosło diagnostykę skórną na 
zupełnie nowy, wyższy poziom.
Zanim lekarz rozpocznie diagnostykę 
dermatoskopową, powinien nauczyć się 
metody i podstaw teoretycznych. Nauka 
dermatoskopii powinna rozpocząć się 
od zapoznania się ze strukturami derma-
toskopowymi.

NAUKA DERMATOSKOPII
Istnieją obecnie dwie szkoły nauki derma-
toskopii: pierwsza, klasyczna, ewoluująca 
od lat 80. XX wieku, oparta na pojęciach 
metaforycznych, oraz druga bazująca na 
algorytmicznej metodzie opartej na ana-
lizie wzorca opracowanej przez prof. Ha-
ralda Kittlera. 
Obie metody są bardzo wartościowe 
i ostatecznie prowadzą do tych samych 
celów, czyli prawidłowego wykrycia zmian 
patologicznych w skórze.
Metoda oparta na nazewnictwie metafo-
rycznym umożliwia naukę, której efektem 
jest krótki czas potrzebny do podjęcia 
samodzielnej pracy z pacjentem. Trzeba 
pamiętać, że każda metoda ma swoje sła-
be punkty i w trakcie diagnostyki pacjen-
ta należy kierować się nie tylko algoryt-
mami, ale przede wszystkim swoją wiedzą 
i doświadczeniem.
W nazewnictwie dermatoskopowym me-
taforycznym funkcjonuje wiele nazw, które 
powstały w wyniku pracy konferencji na 
rzecz konsensusu, między innymi w 2003 r. 
Dana struktura dermatoskopowa ma koja-
rzyć się lekarzowi z konkretnym przedmio-
tem z życia codziennego. Sztandarowym 
przykładem nazewnictwa metaforycznego 
jest objaw „koła ze szprychami” – objaw 
patognomoniczny dla raka podstawno- 

ryc. 1

ryc. 2
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-komórkowego. Radialnie rozprzestrzenia-
jący się nowotwór od mieszka włosowego 
w warstwie podstawnej naskórka tworzy 
strukturę przypominającą koło rowerowe 
zbudowane z piasty oraz licznych szprych 
[ryc. 3]. Dana struktura lub ich zestawienie 
są charakterystyczne dla konkretnego roz-
poznania dermatoskopowego.
Przy użyciu dermatoskopu, znając ogólne 
zasady dermatoskopii i biologii skóry, je-
steśmy w stanie postawić pewne rozpo-
znanie w 95% przypadków zmian skórnych. 
Poniżej znajdują się pojęcia metaforyczne, 
których użycie sprawi, że będziemy rozu-
miani przez lekarzy stosujących tę metodę:
  pigment network – siatka barwnikowa,
  pseudonetwork – pseudosiatka,
  streaks – smugi, promienie,
 radial streaming – smuga promienista,
 pseudopods – pseudopodia,
 bulbous – globule,
 homogeneous blue pigmentation –
homogenne błękitne zabarwienie,
 multiple milla-like cyst – liczne pseu-
dotorbiele rogowe,

 comedo-like openings – zmiany po-
dobne do zaskórników,
 light-brown fingerprint-like struktures 
– jasnobrązowe struktury podobne do 
odcisku palca,
 spoke-wheel areas – obszary podob-
ne do koła ze szprychami,
 ulceration – owrzodzenie,
 red-blue lacuns – czerwono-niebie-
skie zatoki,
 red-bluish to redish-black homoge-
neous areas – czerwono-niebieskie i czer-
wono-czarne obszary,
 blue-whitish veil – biało-niebieski we-
lon,
 regression structures – struktury regresji,
 hypopigmentation – zmniejszona pig-
mentacja,
 hiperpigmentation – zwiększona pig-
mentacja,
 blotches – plamy,
 central white patches – centralne bia-
łe plamy.
Szczegółowo opisane struktury der-
matoskopowe wraz ze zdjęciami zain-

teresowani znajdą na stronie: www.
akademiadermatoskopii.pl/struktury. 
Poszczególne struktury wchodzą 
w skład wzorców barwnikowych, któ-
re ogólnie dzielimy na:
 wzorzec siateczkowy,
 wzorzec globularny,
 wzorzec homogenny,
 wzorzec wybuchu gwiazdy.
W 1989 r. Perhamberger opisał 10 wzorców 
łagodnych i 10 wzorców złośliwych  
[ryc. 4 i 5].
Mimo że od tamtego czasu powstało wie-
le algorytmów ułatwiających diagnostykę 
zmian barwnikowych skóry pod kątem 
skutecznego wykrywania czerniaków, to 
wzorce Perhambergera są cały czas ak-
tualne i powszechnie stosowane.

„DOGMATY” DIAGNOSTYKI  
DERMATOSKOPOWEJ
Rozpoczynając diagnostykę dermato-
skopową, należy przyjąć „dogmaty” opi-
sane poniżej. Rozważna ich interpretacja 
będzie niezbędna do prawidłowej kwa-
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ryc. 4
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lifikacji lub jej braku do biopsji wycina-
jącej:
 Każdy człowiek ma znamiona barw-
nikowe.
 Znamiona barwnikowe powstają za-
zwyczaj od ok. drugiego do ok. 35. roku 
życia.
 Każda skóra rozwija się osobniczo 
i ma swój główny wzorzec barwnikowy. 
Ostateczne decyzje terapeutyczne moż-
na podjąć dopiero po zbadaniu całej 
skóry. U jednej osoby dana zmiana bę-
dzie zakwalifikowana do wycięcia, a u in-
nej do obserwacji.
 Znamiona wrodzone, o ile nie budzą 
podejrzenia czerniaka w obrazie derma-
toskopowym, powinny pozostawać pod 
nadzorem dermatoskopowym (bez wy-
cinania).
 Po 40. roku życia znamiona barwni-
kowe nie powinny się już pojawiać (nowo 
powstałe zmiany powinny być zweryfi-
kowane histopatologicznie lub pozosta-
wać pod ścisłym nadzorem wideoder-
matoskopowym).

Po trzech miesiącach bez zapisu cyfro-
wego nie będzie możliwości obiektywnej 
oceny zmiany. 
 Raki skóry praktycznie nie występują 
przed 20. rokiem życia.
 Zmiany o wzorcu wybuchu gwiazdy 
u pacjentów po 12. roku życia zawsze 
kwalifikują się do usunięcia.
 Zmiany błękitne guzkowe u dorosłych, 
o ile nie ma pewności co do czasu ich 
powstania, powinny być kwalifikowane 
do usunięcia. 

Zapraszam do zapoznania się w kolej-
nym numerze „OnkoRoche” z drugą czę-
ścią cyklu „Dermatoskopia w praktyce 
lekarza onkologa”, w której poruszony 
zostanie problem diagnostyki nowo-
tworów niebarwnikowych skóry, przede 
wszystkim: raków podstawnokomór-
kowych (BCC – basal cell carcinoma), 
raków kolczystokomórkowych (SCC – 
squamous cell carcinoma) oraz stanów 
przednowotworowych, jak rogowace-
nie słoneczne (AK – actinic keratosis).

 Większość czerniaków na skórze po-
wstaje de novo, ok. 30% czerniaków 
powstaje ze zmian barwnikowych.
 Usuwanie zmian barwnikowych nawet 
dużych i ciemnych (w obrazie klinicz-
nym), które w obrazie dermatoskopowym 
nie wykazują patologii, nie jest profilak-
tyką przeciwnowotworową.
 Podejrzenie zmiany dysplastycznej 
(pojęcie histopatologiczne) jest wskaza-
niem do usunięcia zmiany z uwagi na 
ryzyko pomylenia z czerniakiem.
 Zmiana dysplastyczna nie jest stanem 
przednowotworowym. Dane literaturowe 
podają, że więcej czerniaków powstaje 
w obrębie znamion dermalnych (śród-
skórnych) bez dysplazji niż ze zmian 
z cechami dysplazji.
 Zmiany atypowe pozostawione w ob-
serwacji powinny być zapisane w posta-
ci dermatoskopowego zdjęcia cyfrowe-
go wykonanego wideodermatoskopem 
[ryc. 6] z możliwością porównania przy 
kolejnej wizycie (jeżeli nie ma takiej moż-
liwości, bezpieczniej jest usunąć zmianę). 
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Współpraca wielodyscyplinarna 
w praktyce
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Przedstawiony przypadek 
jest dobrym przykładem 
pracy zespołowej. Należy 
tylko pamiętać, by ta 
współpraca nie była 
sztuczna, lecz wynikała 
z potrzeby osiągnięcia 
faktycznego sukcesu 
diagnostycznego 
i terapeutycznego.

Podstawową i obowiązującą za-
sadą w onkologii powinno być 
postępowanie prowadzone w ra-

mach wielodyscyplinarnych zespołów, 
których członkowie mają doświadcze-
nie w diagnostyce i leczeniu nowotwo-
rów. To stwierdzenie dosyć oczywiste 
i podkreślane od lat. Jak ważne, prze-
konaliśmy się, diagnozując i planując 
leczenie pacjentki, którą przyjęto na 
oddział z diagnozą raka płuca. 

PACJENTKA LAT 48
 Styczeń 2011 r. Chora zgłosiła się do 
Oddziału Chemioterapii celem kwalifi-
kacji do leczenia cytostatycznego z po-
wodu raka płuca. W ramach poprzednich 
hospitalizacji w ośrodku akademickim 
miała wykonaną bronchoskopię, a na-
stępnie EBUS. Wynik badania mikrosko-
powego z biopsji przezoskrzelowej wę-
złów chłonnych z grudnia 2010 r. opisa-
no następująco: „Obraz cytologiczny jest 
bardzo sugestywny dla rozpoznania 
komórek raka niedrobnokomórkowego, 
prawdopodobnie płaskonabłonkowego. 
Z uwagi na kliniczne podejrzenie sarko-
idozy przed wdrożeniem leczenia ko-
nieczna ścisła korelacja z obrazem kli-
nicznym i poszerzenie diagnostyki”. 
Po konsultacji w ramach „kominka onko- 
logicznego” z rozpoznaniem raka niedrob-
nokomórkowego płuca w st. IIIB (cT4N2M0) 
skierowano pacjentkę do Oddziału Che-
mioterapii.
W badaniu przedmiotowym: stan ogólny 
bardzo dobry, z odchyleń: plama na pra-
wym policzku, powiększenie ślinianki 
podżuchwowej lewej, anisocoria, lewa 
źrenica nie reaguje na nastawność, bole-
sność w rzucie trzustki. Główne dolegli-
wości: przewlekły suchy kaszel i katar.
Wobec rozbieżności badania histopatolo-
gicznego względem obrazu klinicznego 
zadecydowano o dalszej diagnostyce 
różnicowej i odstąpiono od podania che-
mioterapii przy przyjęciu.
Konsultacja okulistyczna pozwoliła wyklu-
czyć sarkoidozę oczną. Konsultacja der-
matologiczna – plama barwnikowa Hut-
chinsona. W międzyczasie wykonano 
badania TK jamy brzusznej, klatki piersio-
wej i mózgowia. Stwierdzono całkowitą 

regresję jednej zmiany ogniskowej w płu-
cu prawym w porównaniu do badania 
poprzedniego. Opis TK: „W seg. 6 płuca 
prawego obwodowo zmiana ogniskowa 
o śr. ok. 8 mm, kolejna w seg. 9 płuca le-
wego o śr. ok. 10 mm. Poza tym miąższ 

płucny obustronnie bez zmian ognisko-
wych. Powiększone węzły chłonne w śród-
piersiu: w okienku aortalno-płucnym 
o wym. 21 × 22 mm oraz rozwidlenia tcha-
wicy o wym. ok. 29 × 38 mm. Powiększony 
węzeł chłonny oskrzelowo-płucny po stro-
nie lewej o śr. ok. 12 mm. Miąższ wątroby 
bez zmian ogniskowych, drogi żółciowe 
nieposzerzone, trzustka, śledziona, nerki, 
nadnercza, duże naczynia w normie. Węzły 
chłonne zaotrzewnowe niepowiększone. 
Obraz TK mózgowia zmian nie wykazuje”.
Z uwagi na całkowitą samoregresję jednej 
zmiany ogniskowej w płucu prawym i po-
zostające nadal wątpliwości kliniczne 
wobec pierwotnego rozpoznania zde-
cydowano o wykonaniu wideotorakosko-
pii w Oddziale Torakochirurgii.
W badaniu histopatologicznym z dnia 26 
stycznia 2011 r. czytamy: „Rozrost złośliwy 
wysokodojrzały z małych komórek wrze-
cionowatych, dość monotonnych, z indek-
sem mitotycznym 4/10 HPF. Obraz nowo-
tworu złośliwego sugeruje najbardziej 
malignant peripheral nerve sheath tumor 
lub melanoma”.
Biorąc pod uwagę uzyskane rozpoznanie, 
zadecydowano  o skonsultowaniu pa-
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cjentki w ramach „kominka onkologicz-
nego” w ośrodku o wyższym stopniu re-
ferencyjności celem ustalenia dalszego 
postępowania leczniczego.
Efektem konsultacji było zalecenie po-
dania chemioterapii. 
Wobec braku zadowalającej i jedno-
znacznej odpowiedzi zadecydowano 
o skonsultowaniu preparatów w Zakła-
dzie Patomorfologii o wyższym stopniu 
referencyjności.
 Czerwiec 2011 r. Uzyskane rozpozna-
nie ostateczne to: „Rozrost złośliwy 
wysokodojrzały z małych komórek wrze-
cionowatych, dość monotonnych, z in-
deksem mitotycznym 4/10 HPF. Obraz 
odpowiada rozpoznaniu melanoma”. Po 
uzyskaniu takiego rozpoznania, zgodnie 
z obowiązującymi standardami, zlecono 
oznaczenie mutacji BRAF, rozważa-
jąc możliwość leczenia wemurafenibem 
w monoterapii (obecnie byłoby to lecze-
nie skojarzone inhibitorami BRAF plus 
MEK). Niestety, cały materiał histopato-
logiczny w przeszłości został wykorzy-
stany do postawienia rozpoznania.
 Październik 2011 r. W wykonanym 
kontrolnym badaniu TK stwierdzono dal-
szą regresję zmian pomimo braku wdro-
żenia leczenia.
 Listopad 2011 r. Zadecydowano o kli-
nowym wycięciu guzka płuca lewego 
celem uzyskania materiału do kolejne-
go badania histopatologicznego. Roz-
poznanie: „Melanoma malignum o feno-
typie: TTF-1−, CK AE1/AE3−, HMB45+, 
Melan+, S-100+”. Nie stwierdzono obec-
ności mutacji w kodonie V600 genu 
BRAF. Zadecydowano o dalszej obser-
wacji pacjentki.
 Grudzień 2012 r. Pacjentka zgłasza 
się regularnie do kontroli w poradni on-
kologicznej, cały czas bez leczenia cy-
tostatycznego. Nadal obserwowano 
stabilizację choroby.
 Sierpień 2013 r. Stwierdzono u pa-
cjentki progresję choroby. Zakwalifiko-
wano ją do podania chemioterapii palia-
tywnej I linii leczenia czerniaka wg sche-
matu CVD. Po 3 kursach stwierdzono 
stabilizację choroby. Z uwagi na znaczną 
toksyczność po 4. kursie wg schematu 
CVD, zadecydowano o podaniu dakar-

bazyny w monoterapii. Jednak z uwagi 
na pancytopenię po pierwszym kursie 
zakończono chemioterapię w styczniu 
2014 r.
 Maj 2014 r. Nastąpiła progresja cho-
roby w OUN z krwawieniem do guza – 
z tego powodu pacjentkę zdyskwalifiko-
wano z leczenia neurochirurgicznego, 
jak i radioterapii.
 Czerwiec 2014 r. Pacjentka zmarła.

PODSUMOWANIE
Przedstawiony przypadek jest dobrym 
przykładem pracy zespołowej. Należy tylko 
pamiętać, by ta współpraca nie była sztucz-
na, lecz wynikała z potrzeby osiągnięcia 
faktycznego sukcesu diagnostycznego 
i terapeutycznego. By postępować w zgo-
dzie z własnym sumieniem i nie zatracić 
pierwotnego instynktu przez procedury 
DiLO, certyfikaty ISO czy akredytacje. 
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