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Ewaluacja histokliniczna spektrum zmian melanocytarnych 
u dzieci 

Histoclinical evaluation of spectrum of melanocytic lesions in children 
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1 Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. znamiona barwnikowe rozpoznawane są u 95% ludzi na świecie. zmiany te mogą pojawić się już w ży-
ciu płodowym, głównie jednak powstają po urodzeniu, najczęściej w pierwszych latach życia. 
Cel pracy.  ewaluacja histokliniczna spektrum znamion melanocytarnych u dzieci. 
Materiały i metody. Analizie histoklinicznej poddano 193 znamiona melanocytarne w aspekcie typu histologicznego, lokali-
zacji oraz wieku i płci chorych.  
Wyniki. Najwięcej znamion rozpoznano u dzieci między 9. a 14. rokiem życia. Najliczniej reprezentowane było znamię me-
lanocytarne typu złożonego, a najczęstszą lokalizacją wyciętych zmian – szyja. Nie ujawniono istotnych statystycznie korela-
cji między badanymi cechami. 
Wnioski. Na spektrum wycinanych znamion melanocytarnych u dzieci i młodzieży ma wpływ stopień wiedzy samych zain-
teresowanych na ten temat oraz rodziców lub opiekunów, a także prezentacja kliniczna. Nie obserwuje się predylekcji co do 
wieku, płci ani lokalizacji zmian. 
Słowa kluczowe: znamiona barwnikowe, czerniak, dzieci.

Background. Melanocytic nevi are diagnosed among 95% of people worldwide. They may be hereditary however 
majority appear after birth, mainly during first years of life. 
Objectives. The aim of the study was histoclinical evaluation of spectrum of melanocytic nevi in children. 
Material and methods. 193 melanocytic nevi were analysed histoclinically according to histological type, location and age 
and sex of the patients. 
Results. The majority of nevi were diagnosed between 9 and 14 years of life. The most common histological type was com-
posed melanocytic nevus and the most common location – neck. There was no significant correlation between examined 
histological features. 
Conclusions.  Patients’ and parents’ knowledge about melanocytic lesions and its clinical presentation as well influence on 
number of excised cases. There is no predilection of sex, age or location. 
Key words: melanocytic nevi,  melanoma, children, histological features. 

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Na skutek prowadzonej corocznie szerokiej medialnej 

akcji informacyjnej, mającej na celu profilaktykę rozwoju 
czerniaka, powraca także temat biologii znamion melano-
cytarnych, ponieważ ich obecność jest źródłem niepokoju 
wśród rodziców i opiekunów, a także samych pacjentów, 
głównie w okresie dojrzewania. 

Cel pracy
Celem pracy była histokliniczna ewaluacja spektrum 

zmian melanocytarnych u dzieci.  

Materiał i metody 
Utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie 193 

znamiona melanocytarne zabarwiono hematoksyliną oraz 
eozyną i sklasyfikowano według WHo, a następnie pod-
dano analizie statystycznej przy użyciu pakietu sYsTAT for 
Windows w aspekcie: wieku, płci i lokalizacji. znamien-
ność przyjęto na poziomie p < 0,05.

Wyniki
znamiona wycięto u 141 dzieci w wieku od 1 roku do 

18 lat (116 u dziewcząt i 77 u chłopców) (tab. 1). 

Tabela 1. Liczba znamion barwnikowych w zależności od 
wieku i płci dzieci

Przedział 
wiekowy

Liczba znamion
u dziewcząt

Liczba znamion
u chłopców

< 9 lat 14 17

9–14 lat 61 38

> 14 lat 35 28

najwięcej znamion rozpoznano u dzieci między 9. 
a 14. rokiem życia. U większości badanych (102) wycię-
to jedno znamię, dwa znamiona – u 29, trzy – u 7, a cztery  
– u 3 dzieci. Trzy z badanych zmian były wrodzone. Ana-
liza obrazu mikroskopowego wskazała, że najliczniej re-
prezentowane było znamię melanocytarne typu złożonego 
– 153 przypadki. spektrum rozpoznań histopatologicznych 
w badanym materiale prezentuje tabela 2. 
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Tabela 2. Spektrum rozpoznań histopatologicznych zna-
mion melanocytarnych 

Typ histologiczny znamienia 
melanocytarnego 

Liczba przy-
padków

Odsetek
(%)

złożone 153 79,3

Śródskórne 24 12,4

brzeżne 8 4,1

Dysplastyczne 6 3,1

błękitne 1 0,5

suttona 1 0,5

znamiona melanocytarne typu złożonego zlokalizowa-
ne były głównie na głowie (15), szyi (28), klatce piersiowej 
(19), grzbiecie (17), okolicy lędźwiowej (7), okolicy uroge-
nitalnej (3), pachwinie (7), pośladkach (1) oraz kończynie gór-
nej (5) i dolnej (15). znamiona melanocytarne śródskórne po-
jawiły się na szyi (12), klatce piersiowej (8) oraz grzbiecie 
(4). znamiona melanocytarne brzeżne zlokalizowane były 
na grzbiecie (5) i podudziu (3). znamiona dysplastyczne po-
jawiły się na skórze owłosionej głowy (2), karku (2), grzbie-
cie (1), klatce piersiowej (1), znamię błękitne – na przedra-
mieniu, a znamię suttona – na grzbiecie. Analiza statystycz-
na nie ujawniła istotnych zależności między badanymi ce-
chami histoklinicznymi. 

Dyskusja 
Liczba wycinanych zmian barwnikowych wzrasta, 

zwłaszcza w okresach prowadzenia medialnych kampa-
nii informujących o niekorzystnych skutkach naświetla-
nia UV, kiedy to zaniepokojeni rodzice lub sami pacjen-
ci zgłaszają się do lekarza w celu diagnostyki zmian barw-
nikowych [1]. Należy także zauważyć, że rosnące zainte-
resowanie własnym ciałem pojawiające się w okresie doj-
rzewania może wpływać na liczbę wycinanych w tym cza-
sie zmian. Najczęściej usuwane są zmiany z okolic newral-
gicznych, w których ich obecność jest źródłem dyskomfortu 
lub niepokoju onkologicznego [2]. Powyższe aspekty nie-
wątpliwie wpływają na grupę badawczą i wobec braku ca-
łości badań populacyjnych trudno jednoznacznie ustalić, jak 
bardzo jej skład zależy od procesów patologicznych (liczba 
rzeczywiście nowych zmian w kolejnych przedziałach wie-
kowych), a na ile od poziomu zainteresowania diagnostyką 
zmian, przejawianego przez rodziców lub samego pacjen-
ta. Liczbę znamion barwnikowych występujących u jednej 

osoby szacuje się na od 15 do 20. Niewątpliwie najwięcej 
znamion barwnikowych wycinanych jest w okresie dojrze-
wania i u dziewcząt, ale bez różnicy płci istotnej statystycz-
nie, jak również bez predylekcji, co do lokalizacji, co po-
twierdzają zarówno wyniki przeprowadzonych badań, jak 
i dane literaturowe [3, 4]. Interesującym aspektem dyskuto-
wanych badań jest obecność u dzieci – w dużej jako grupa 
badawcza – ale stosunkowo niewielkiej w odniesieniu do 
liczby zmian barwnikowych z natury występującej u jednej 
osoby – rzadszych typów znamion melanocytarnych, jaki-
mi są znamiona dysplastyczne, znamię suttona oraz znamię 
błękitne, stanowiące łącznie w naszych badaniach 4,1%. 
Rozpoznanie ich w grupie badawczej wskazuje na koniecz-
ność szerszego uwzględniania ich obecności i traktowa-
nia jej jako normę w rozpoznaniach histopatologicznych, 
a nie zjawisko kazuistyczne; a co za tym idzie – koniecz-
ność poszerzenia wiedzy na ich temat. zwłaszcza wyjątko-
wa, budząca głęboki niepokój wśród pacjentów i ich rodzi-
ców prezentacja kliniczna znamienia suttona (halo nevus), 
pod postacią odbarwienia skóry dookoła zmiany, wymaga 
wyjaśnienia ze strony lekarza, a przede wszystkim zapew-
nienia zainteresowanych o łagodności i tendencji do samo-
istnego ustępowania procesu. W świetle współczesnej wie-
dzy o biologii zmian melanocytarnych najbardziej istotny 
jest efekt rozpoznania znamienia błękitnego (klinicznie bu-
dzącego podejrzenie czerniaka) i znamion dysplastycznych 
(wymagających różnicowania z czerniakiem w obrazie mi-
kroskopowym), zaliczanych razem do grupy znamion aty-
powych [4]. Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że 
czerniak u dzieci jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a zna-
miona dysplastyczne są prekursorem czerniaka u osób z ge-
netycznie uwarunkowanym zespołem czerniaka. 

Istotna liczba znamion dysplastycznych ujawniona 
w naszych badaniach potwierdza celowość prowadzenia 
szerokiej akcji informacyjnej na temat biologii zmian melano-
cytarnych wśród odbiorców wyników badania histopatolo-
gicznego, zwłaszcza rodziców małych pacjentów.   

Wnioski
Na spektrum wycinanych znamion melanocytarnych 

u dzieci i młodzieży ma wpływ zarówno ich rzeczywi-
sta częstość pojawiania się w populacji, jak i stopień wie-
dzy samych zainteresowanych na ich temat oraz rodziców 
lub opiekunów, a także prezentacja kliniczna, zwłaszcza 
w przypadku znamienia suttona i znamion dysplastycz-
nych. Nie obserwuje się predylekcji, co do płci ani lokali-
zacji zmian. 
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