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Streszczenie: Cel: Ocena wyników leczenia zmian skórnych u dzieci metod¹ prostego wyciêcia chirurgicznego. Materia³ i metody: 290 dzieci (145 ch³opców i 145 dziewcz¹t) w wieku od 1 miesi¹ca do 17 lat, leczonych
w latach 2000-2002. U 156 pacjentów usuniêto znamiona, u 134 inn¹ zmianê skórn¹. Badanie kontrolne
przeprowadzono u 67 pacjentów (34 ch³opców, 33 dziewcz¹t), w wieku od 0,5 do 16 lat, leczonych w 2002 r.
Grupa I: 42 pacjentów po usuniêciu 55 znamion; grupa II – 25 pacjentów po usuniêciu 26 innych zmian skórnych.
Wyniki: Znamiona zlokalizowane by³y: na g³owie i szyi – 17%, tu³owiu – 66%, koñczynach - 17%. Pozosta³e
zmiany skórne znajdowa³y siê na: g³owie i szyi – 39%, tu³owiu - 30%, koñczynach – 31%. Wszystkie usuniête
zmiany oceniono histopatologicznie jako ³agodne. Grupa I: obiektywna ocena wyniku leczenia: bardzo dobry
– 1 pacjent (1,8%), dobry – 8 (14,6%), zadowalaj¹cy – 12 (21,8%), niezadowalaj¹cy – 34 (61,8%); subiektywna
ocena: bardzo dobry – 6 pacjentów (10,9%), dobry – 16 (29,1%), zadowalaj¹cy – 18 (32,7%), niezadowalaj¹cy
– 15 (27,3%). Grupa II; obiektywna ocena: bardzo dobry – 2 (7,7%), dobry – 7 (27%), zadowalaj¹cy – 5 (19,2%),
niezadowalaj¹cy – 12 (46,1%); subiektywna ocena: bardzo dobry – 7 (27%), dobry – 9 (34,6%), zadowalaj¹cy
– 7 (27%), niezadowalaj¹cy – 3 (11,5%). Wnioski: Znamiona zlokalizowane by³y najczêœciej na tu³owiu,
pozosta³e zmiany skórne na g³owie i szyi. Dominowa³y znamiona z³o¿one i naczyniaki. U ponad po³owy dzieci
wynik leczenia oceniono jako niezadowalaj¹cy. Blizny o niezadowalaj¹cym wygl¹dzie zlokalizowane na
tu³owiu, wystêpowa³y w obu grupach znamiennie czêœciej ni¿ ocenione pozytywnie. Z uwagi na powy¿sze,
nale¿y w opinii autorów rozwa¿yæ u czêœci pacjentów zastosowanie alternatywnych metod leczenia,
tj.: laseroterapii, dermabrazji, krioterapii lub przy¿egania.
S³owa kluczowe: zmiany skórne, znamiona, naczyniaki, proste wyciêcie chirurgiczne, dzieci
Abstract: Aim of the study: Evaluation of the results of surgical excision of skin lesions in children. Material and
methods: 290 children (145 boys and 145 girls), aged 1 month to 17 years underwent surgery in the years 2000-2003.
Naevus was removed in 156 patients, and other skin lesions in 134 children. 67 patients (34 boys and 33 girls), aged
0.5 to 16 years, treated in 2002, were examined. Group I: 42 children after excision of 55 naevi; group II: 25 patients
after removal of 26 other skin lesions. Results: Naevi were localized on: head and neck - 17%, trunk - 66%,
extremities - 17%. Other lesions: head and neck - 39%, trunk - 30%, extremities - 31%. All removed skin lesions were
evaluated histopathologically as benign. Group I: objective evaluation of surgery results: very good - 1 (1,8%), good
- 8 (14,6%), satisfactory - 12 (21,8%), nonsatisfactory - 34 (61,8%); subjective evaluation: very good - 6 (10,9%),
good-16 (29,1%), satisfactory - 18 (32,7%), nonsatisfactory - 15 (27,3%). Group II; objective evaluation: very good2 (7,7%), good - 7 (27%), satisfactory -5 (19,2%), nonsatisfactory - 12 (46,1%); subjective evaluation: very good
- 7 (27%), good - 9 (34,6%), satisfactory - 7 (27%), nonsatisfactory - 3 (11,5%). Conclusions: The most common site
of naevi was the trunk, and the head and neck for other skin lesions. The most frequent were complex naevi and
haemangiomas. In more than half of children the result of surgical excision was nonsatisfactory. The nonsatisfactory
scars localized on the trunk were significantly more frequent in both groups than good-looking ones. Because of the
above, in authors’ opinion, other methods such as: kriotherapy, laser or dermabrasion, or electric cautery should be
considered in a number of patients as alternative treatment.
Key words: skin lesions, naevus, haemangioma, surgical excision, children

Wstêp
Skóra ludzka jest narz¹dem, w którym umiejscawiaj¹ siê
liczne anomalie rozwojowe i nowotwory. Wœród najczêstszych wymieniæ nale¿y rozrosty melanocytarne, anomalie
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naczyniowe i zmiany wywodz¹ce siê z tkanki ³¹cznej i t³uszczowej. Z oczywistych powodów s¹ one szybko zauwa¿ane
i staj¹ siê czêsto przedmiotem konsultacji chirurgicznej.
Znamiona barwnikowe s¹ najczêstszymi nowotworami
³agodnymi skóry (1). Wystêpuj¹ u ok. 1% wszystkich nowo-

Ocena wyników...
Rycina 2. Lokalizacja pozosta³ych zmian.

Rycina 1. Lokalizacja znamion.
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rodków, lecz zarówno czêstoœæ wystêpowania, jak i liczba
zmian roœnie wraz z wiekiem (2). Przeciwn¹ tendencjê wykazuj¹ anomalie naczyniowe, szczególnie - najczêstsze
w tej grupie – naczyniaki. W okresie oko³oporodowym wystêpuj¹ one sporadycznie, ale ju¿ pod koniec pierwszego
miesi¹ca ¿ycia dotycz¹ 1-2,6%, a wed³ug niektórych autorów nawet 10% populacji. Po tym okresie nastêpuje ich inwolucja - do 2 r.¿. zanika ok. 25% naczyniaków, do 4 r.¿. ok. 50%, a do okresu pokwitania - ok. 95% zmian (3, 4).
Wskazania do usuniêcia zmian skórnych mo¿na podzieliæ
na obiektywne i subiektywne. Do subiektywnych nale¿¹ przede
wszystkim odczucia estetyczne pacjenta zwi¹zane z lokalizacj¹
zmiany w widocznej okolicy cia³a. Wskazania obiektywne, to
w przypadku znamion barwnikowych, ryzyko rozwoju czerniaka (skala MMRISK, ABCDE i Glasgow), mechaniczne dra¿nienie
zmiany w zwi¹zku z jej umiejscowieniem (pacha, pachwina, szyja itp.), a u pacjentów z naczyniakami: szybki wzrost zmiany,
krwawienie i ból. W przypadku innych zmian (guzków) zlokalizowanych w skórze i tkance podskórnej istniej¹ obiektywne wskazania do ich usuniêcia i oceny histopatologicznej.
Autorzy podjêli próbê oceny wyników leczenia znamion
i innych zmian skórnych u dzieci metod¹ prostego wyciêcia
chirurgicznego i porównania ich z subiektywn¹ ocen¹ pacjenta lub jego rodziców.

dziewczynek) w wieku od 1 miesi¹ca do 17 lat (œredni wiek
10,4 roku). U 156 pacjentów usuniêto znamiê lub znamiona, u 134 pacjentów - inn¹ zmianê skórn¹.
U wszystkich badanych poddano analizie rozpoznania
histopatologiczne usuniêtych zmian. Spoœród 129 dzieci leczonych w 2002 roku, do badañ kontrolnych zg³osi³o siê 66
pacjentów - 29 dziewcz¹t (43,9%) i 37 ch³opców (56,1%), w
wieku od pó³ roku do 16 lat (œredni wiek 12 lat). W tej grupie
badanych, u 41 dzieci usuniêto ³¹cznie 55 znamion (grupa
I), a u 25 pozosta³ych, ³¹cznie 26 innych zmian skórnych
(grupa II). Grupê I stanowi³o 18 dziewczynek (22 znamiona)
i 23 ch³opców (33 znamiona), grupê II - 11 dziewczynek (11
zmian skórnych) i 14 ch³opców (15 zmian skórnych).
W analizie brano pod uwagê: p³eæ, wiek pacjenta w momencie pojawienia siê zmiany i w momencie zabiegu, lokalizacjê, wielkoœæ i typ zmiany, wygl¹d blizny pooperacyjnej
(szerokoœæ, wysokoœæ, d³ugoœæ, konsystencjê, kolor, obecnoœæ œladów po szwach), dolegliwoœci zwi¹zane z obecnoœci¹ zmiany i blizny, a tak¿e subiektywn¹ ocenê wyniku estetycznego operacji.
Otrzymane wyniki badañ porównano stosuj¹c test ró¿nic
wskaŸnika struktury na poziomie istotnoœci α=0,05.

Materia³ i metody

Lokalizacjê zmian skórnych u wszystkich dzieci leczonych
w latach 2000-2002 przedstawiono na rycinach 1 i 2.
Znamiona najczêœciej zlokalizowane by³y na tu³owiu
(66,2%), zaœ inne zmiany skórne na g³owie i szyi (39,4%).
Analizê wyników badania histopatologicznego zmian
skórnych usuniêtych u 283 dzieci przedstawiono w tabelach 1 i 2. Z przyczyn obiektywnych nie zdo³ano dotrzeæ do
wyników badañ 7 dzieci.
U dzieci, które zg³osi³y siê na badanie kontrolne, w grupie
I znamiona by³y najczêœciej zlokalizowane na tu³owiu (39 71%), rzadziej w obrêbie g³owy i szyi (9 - 16%) oraz koñczyn (7 - 13%). W grupie II inne zmiany skórne umiejscowione by³y na g³owie i szyi (12 - 46%), na tu³owiu (8 - 31%)
i na koñczynach (6 - 23%).
Z wywiadu zebranego od rodziców pacjentów wynika³o,
¿e wiêkszoœæ znamion- 63,6% (35 zmian) pojawi³o siê przed
2 r.¿., 23,6% (13 znamion) pomiêdzy 2 a 5 r.¿., pomiêdzy 6
a 10 r.¿. - 5,5% (3 znamiona), a po 10 r.¿. - 7,3% (4 znamiona). W grupie II przewa¿a³y zmiany powsta³e po 10 r.¿.34,6% (9 zmian), zmiany powsta³e przed 2 r.¿. stanowi³y
19,2% (5 zmian skórnych), a powsta³e - miêdzy 2 a 5 r.¿. - jak
i miêdzy 5 a 10 r.¿.- 23,1% ka¿de (po 6 zmian skórnych).

W latach 2000-2002 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dzieciêcej UM w £odzi leczono 290 dzieci (145 ch³opców i 145
Tabela 1. Zestawienie wyników badañ histopatologicznych usuniêtych znamion.
Rozpoznanie histopatologiczne dziewczêta ch³opcy razem
znamiê barwnikowe z³o¿one
39
55 94 (47,5%)
znamiê barwnikowe typu skórnego 27
33 60 (30,3%)
znamiê typu neuronaevus
11
3
14 (7,1%)
znamiê barwnikowe typu
3
6
9 (4,6%)
naskórkowego
znamiê barwnikowe brodawkowe 3
3
6 (3%)
znamiê Suttona
1
4
5 (2,5%)
znamiê barwnikowe
3
4 (2%)
wrzecionowatokomórkowe (Spitz) 1
znamiê ³ojowe
2
1
3 (1,5%)
znamiê dysplastyczne
2
0
2 (1%)
plama barwnikowa
1
0
1 (0,5)
Razem
90
108
198
Liczba dzieci
76
78
154

Wyniki
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Tabela 2. Zestawienie wyników badañ histopatologicznych pozosta³ych zmian skórnych.
Rozpoznanie histopatologiczne dziewczêta ch³opcy razem
naczyniak krwionoœny lub limfatyczny 15
14 29 (20,4%)
w³ókniak
8
15 23 (16,2%)
guz macierzy w³osowej
9
11 20 (14,1%)
torbiel naskórkowa
8
8 16 (11,3%)
ziarniniak
5
7 12 (8,5%)
keratopapilloma
6
5 11 (7,8%)
kaszak
6
2
8 (5,6%)
t³uszczak
2
3
5 (3,5%)
brodawczak p³askonab³onkowy
2
2
4 (2,8%)
brodawka ³ojotokowa
1
0
1 (0,7%)
rogowiak kolczystokomórkowy
0
1
1 (0,7%)
tkanka prawid³owa
2
0
2 (1,4%)
inne (angiomyxoma, hamartoma, guzek
reumatoidalny, histiocytoma, keloid, 7
3 10 (7,0%)
kolagenoza)
Razem
71
71
142
Liczba dzieci
66
63
129

Wiadomo równie¿, ¿e pacjentom z grupy I usuwano najczêœciej znamiona o najwiêkszym wymiarze do 5 mm (26
znamion - 47,3%), znamiona wielkoœci od 6 do 10 mm stanowi³y 36,4% (20 zmian), a powy¿ej 10 mm - 16,3% (9
zmian). W grupie II najczêœciej usuwano zmiany skórne
o najwiêkszym wymiarze pomiêdzy 6 a 10 mm - 42,3% (11
zmian), zmiany do 5 mm stanowi³y 34,6% (9 zmian), a powy¿ej 10 mm - 23,1% (6 zmian). Najczêstsz¹ przyczyn¹ zg³oszenia siê do lekarza by³o powiêkszanie siê zmiany - w grupie I dotyczy³o to 70,9% znamion, a w grupie II - 76,9%
zmian. Innymi niepokoj¹cymi objawami by³y: ból (odpowiednio 18,2% i 26,9%), zmiana barwy (16,4% vs. 11,5%),
rzadziej krwawienie (10,9% vs. 19,2%), pieczenie lub swêdzenie (9,1% vs. 11,5%). Trzech pacjentów ze znamionami
zosta³o skierowanych do chirurga przez lekarzy innej specjalnoœci (brak objawów niepokoj¹cych pacjenta).
Zg³aszane przez pacjentów dolegliwoœci by³y œrednio lub
ma³o nasilone. W ponad po³owie przypadków (grupa I56,4%, grupa II-57,7%) wystêpowa³ tylko jeden objaw, dwa
objawy - odpowiednio w 27,3% i 30,8% przypadków, trzy
objawy - w 7,3% i 3,8% przypadków, a cztery niepokoj¹ce
objawy – w 3,6% i 7,7% przypadków.
W celu dokonania obiektywnej oceny wygl¹du blizn po
zabiegach usuniêcia zmian, autorzy pos³u¿yli siê oryginaln¹
skal¹ punktow¹: szerokoœæ blizny 0 – 2 punkty, kolor blizny
0 - 2 punkty, uwypuklenie lub zag³êbienie blizny (w mm) 0 – 1
Rycina 3. Dobry efekt kosmetycznego zabiegu usuniêcia znamienia o φ 4 mm metod¹ prostego wyciêcia chirurgicznego
– blizna na granicy tu³owia i szyi u 12-letniego ch³opca w 9
miesiêcy po zabiegu.
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Rycina 4. Niezadowalaj¹cy wynik kosmetyczny zabiegu usuniêcia w³ókniaka o φ 6 mm metod¹ prostego wyciêcia chirurgicznego u 14-letniej dziewczynki. Blizna na plecach 10 miesiêcy po zabiegu.

punkt, obecnoœæ œladów po szwach 0 - 1 punkt. Ocena zale¿na by³a od sumy punktów: bardzo dobra - 6 pkt, 4 - 5 dobra,
3- zadowalaj¹ca (oceny pozytywne), 0 - 2 – niezadowalaj¹ca.
W obu grupach dominowa³y oceny niezadowalaj¹ce;
w grupie I - 61,8% (34 blizny), w grupie II - 46,1% (12 blizn).
Jako wynik bardzo dobry oceniono jedn¹ bliznê w grupie
I (1,8%) i dwie w grupie II (7,7%). Dobry wynik dotyczy³ 7
blizn pacjentów z grupy II (27%) i 8 (14,6%) z grupy I (ryc. 3),
a zadowalaj¹cy 12 blizn z grupy I (21,8%) i 5 z grupy II
(19,2%). W grupie I zaobserwowano znamienn¹ statystycznie (p<0,05) przewagê ocen niezadowalaj¹cych nad pozosta³ymi ocenami. W grupie II ró¿nica nie by³a istotna statystycznie.
Autorzy dokonali równie¿ analizy wygl¹du blizny w zale¿noœci od lokalizacji. Blizny po zmianach wyciêtych na tu³owiu ocenione jako niezadowalaj¹ce stanowi³y w grupie I 69,2% (27 blizn), a w grupie II - 75% (6 blizn) (ryc. 4, 5).
W tej lokalizacji blizny o niezadowalaj¹cym wygl¹dzie wystêpowa³y ze znamiennie wy¿sz¹ czêstoœci¹ (p<0,05), ni¿ te ocenione pozytywnie, zarówno w grupie I, jak i II. U pacjentów z
grupy II blizny zlokalizowane na tu³owiu oceniane by³y jako
niezadowalaj¹ce znamiennie czêœciej od tych umiejscowionych na g³owie, szyi i koñczynach (ryc. 6). W grupie I nie
stwierdzono takiej zale¿noœci. Oceny pozytywne blizn zlokalizowanych na g³owie, szyi i koñczynach u pacjentów
z grupy II przyznawane by³y istotnie czêœciej ni¿ oceny niezadowalaj¹ce. Szczegó³owe dane zawiera tabela 3.
Rycina 5. Niezadowalaj¹cy wynik zabiegu usuniêcia metod¹
prostego wyciêcia chirurgicznego dwóch znamion barwnikowch
o φ 3 i 4 mm u 7-letniej dziewczynki. Blizny na brzuchu 10
miesiêcy po zabiegu.

Ocena wyników...
Rycina 6. Niezadowalaj¹cy wynik kosmetyczny zabiegu usuniêcia znamienia o φ 5 mm metod¹ prostego wyciêcia chirurgicznego u 14-letniego ch³opca w 7 miesiêcy po zabiegu – blizna na koñczynie dolnej.

Przeprowadzono równie¿ analizê wyników w obu grupach ³¹cznie. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic miêdzy czêstoœci¹ ocen niezadowalaj¹cych i pozytywnych. Blizny kosmetycznie niezadowalaj¹ce zlokalizowane by³y na tu³owiu
istotnie czêœciej ni¿ na g³owie, szyi i koñczynach. Nie stwierdzono takiej ró¿nicy w lokalizacjach na g³owie z szyj¹ i koñczynach. Blizny zlokalizowane na tu³owiu statystycznie czêœciej oceniane by³y jako niezadowalaj¹ce w porównaniu
z ocenami pozytywnymi. Blizny na g³owie i szyi istotnie czêœciej oceniane by³y pozytywnie. Nie stwierdzono istotnych
ró¿nic pomiêdzy czêstoœci¹ ocen niezadowalaj¹cych i pozytywnych blizn umiejscowionych na koñczynach.
W celu zweryfikowania obiektywnej oceny wyników leczenia, autorzy poprosili o ocenê blizny przez pacjenta lub
jego rodziców. W obu grupach dominowa³y oceny pozytywne - w grupie I ocena zadowalaj¹ca u 32,7% (18 blizn),
w grupie II dobra u 34,6% badanych (9 blizn). Wyniki niezadowalaj¹ce stanowi³y odpowiednio 27,3% (15 blizn) i 11,5%
przypadków (3 blizny). Dane szczegó³owe zawiera tabela 4.
Autorzy zbadali równie¿ zgodnoœæ oceny obiektywnej
i subiektywnej wyniku kosmetycznego operacji. Rodzice lub
sami pacjenci w 55,6% (45 blizn) przypadków ocenili ten
efekt jako lepszy, w 7,8% (7 blizn) jako gorszy, w pozosta³ych przypadkach oceny by³y zgodne. Znamiennie statystycznie czêœciej ni¿ autorzy pracy (p<0,05), rodzice przyznawali oceny pozytywne, zarówno w grupie I, jak i II.

Dyskusja
Proste wyciêcie chirurgiczne zmiany skórnej jest tradycyjn¹, powszechnie stosowan¹ i akceptowan¹ metod¹ jej
usuniêcia. Wœród zalet tej metody nale¿y wymieniæ jej dostêpnoœæ oraz mo¿liwoœæ kontroli histopatologicznej wyciêtej tkanki. Jej dostêpnoœæ zwi¹zana jest z u¿yciem prostych
narzêdzi chirurgicznych i mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia
zabiegu w warunkach ambulatoryjnych.
W analizowanej grupie pacjentów usuwane znamiona zloTabela 3. Ocena wygl¹du blizny po wyciêciu zmiany skórnej.
Grupa I
g³owa i szyja
tu³ów
koñczyny
Grupa II
g³owa i szyja
tu³ów
koñczyny
Razem

bardzo
dobry
0
1 (f-0,02)
0

zadowala- niezadowaj¹cy
laj¹cy
3 (f-0,33) 2 (f-0,22) 4 (f-0,44)
4 (f-0,10) 7 (f-0,18) 27 (f-0,7)
1 (f-0,14) 3 (f-0,43) 3 (f-0,43)

0
0
2 (f-0,33)
3 (f-0,04)

5 (f-0,42)
1 (f-0,13)
1 (f-0,17)
15 (f-0,19)

dobry

3 (f-0,25) 4 (f-0,33)
1 (f-0,13) 6 (f-0,75)
1 (f-0,17) 2 (f-0,33)
17 (f-0,21) 46 (f-0,56)

Tabela 4. Subiektywna ocena efektu kosmetycznego zabiegu.
Grupa I

bardzo
dobry
0
4 (f-0,10)
2 (f-0,29)

zadowala- niezadowj¹cy
laj¹cy
5 (f-0,56)
0
4 (f-0,44)
8 (f-0,21) 18 (f-0,46) 9 (f-0,23)
3 (f-0,43)
0
2 (f-0,29)
dobry

g³owa i szyja
tu³ów
koñczyny
Grupa II
g³owa i szyja 4 (f-0,33) 4 (f-0,33) 2 (f-0,17) 2 (f-0,17)
tu³ów
1 (f-0,13) 3 (f-0,38) 3 (f-0,38) 1 (f-0,13)
koñczyny
2 (f-0,33) 2 (f-0,33) 2 (f-0,33)
0
Razem
13 (f-0,16) 25 (f-0,31) 25 (f-0,31) 18 (f-0,22)

kalizowane by³y najczêœciej na tu³owiu, nieproporcjonalnie
czêœciej ni¿ wynika³oby to ze stosunku jego powierzchni do
powierzchni ca³ego cia³a (ok. 36%) (5). Pozosta³e zmiany skórne (nie znamiona) umiejscowione by³y najczêœciej na stanowi¹cych ok. 12% powierzchni cia³a dziecka - g³owie i szyi
(39,4% zmian). Podobne obserwacje poczyni³ Wananukul,
który badaj¹c grupê 197 dzieci stwierdzi³, ¿e g³owa i szyja s¹
najczêstszym umiejscowieniem naczyniaków (65%) (6). Równie¿ w naszym materiale naczyniaki dominowa³y wœród zmian
usuwanych na g³owie i szyi u pacjentów z grupy II.
W grupie I dominowa³y znamiona skórne z³o¿one i typu
skórnego, stanowi¹ce ³¹cznie ok. 3/4 przypadków. W bardziej
zró¿nicowanej histopatologicznie grupie II obok naczyniaków, najwiêcej usuniêto w³ókniaków i guzów macierzy w³osowej - ³¹cznie stanowi³y one ponad po³owê przypadków.
W wynikach badañ histopatologicznych zmian skórnych
usuwanych w ci¹gu trzech kolejnych lat nie stwierdzono ¿adnego nowotworu z³oœliwego skóry. Jedynie w dwóch przypadkach rozpoznano znamiê dysplastyczne, bêd¹ce etapem
rozwoju ³agodnego nowotworu melanocytarnego (1). Incydentalne wystêpowanie czerniaka u dzieci potwierdzaj¹ liczne doniesienia (2, 7, 8). Czerniak stanowi ok. 1,2% wszystkich nowotworów z³oœliwych ludzi, z czego w populacji
poni¿ej 20 r.¿. wystêpuje 2% wszystkich przypadków czerniaka, a zaledwie 0,3-0,4% u dzieci przed okresem dojrzewania (1, 2). Najczêstszym punktem wyjœcia czerniaka skóry
u dzieci jest znamiê wrodzone olbrzymie, rozpoznawane
u 23,2% dzieci choruj¹cych na czerniaka (7).
W badanej przez autorów grupie pacjentów ze znamionami, prawie po³owê stanowi³y zmiany do 5 mm, zaœ znamiona o najwiêkszym wymiarze - powy¿ej 10 mm stwierdzono zaledwie w 16,3% przypadków.
Bior¹c pod uwagê wynik kosmetyczny po wyciêciu zmian
skórnych w badanej grupie pacjentów zdecydowanie przewa¿a³y oceny niezadowalaj¹ce, w porównaniu z niewielkim
odsetkiem ocen bardzo dobrych (56% vs. 4%). Najgorszy
efekt niezale¿nie od rodzaju usuniêtej zmiany uzyskano u
pacjentów ze zmianami zlokalizowanymi na tu³owiu (70%
i 75%). Zwi¹zane jest to prawdopodobnie z wiêkszymi ni¿
w innych czêœciach cia³a napiêciami dzia³aj¹cymi na skórê
tu³owia, co wynika z jej ruchomoœci i czêstoœci wykonywania
ruchów ekstremalnych. Przeciwnie, blizny zlokalizowane na
g³owie i szyi w jednej trzeciej przypadków oceniane by³y pozytywnie. Generalnie jednak, w ¿adnej lokalizacji zmian, odsetek ocen niezadowalaj¹cych nie by³ ni¿szy ni¿ 33%.
Rodzice pacjentów ocenili wyniki kosmetyczne zabiegów
bardziej liberalnie ni¿ autorzy pracy. Dobrze i bardzo dobrze oceniono wygl¹d blizny prawie w po³owie przypadków
(w ocenie obiektywnej 23%). Ocena subiektywna uzale¿niona by³a przede wszystkim od zlokalizowania blizny
w miejscach ods³oniêtych. W grupie I najwiêcej ocen niezadowalaj¹cych dotyczy³o g³owy i szyi (prawie po³owa), a najmniej tu³owia. Bardziej z efektu kosmetycznego zabiegu zadowoleni byli pacjenci po usuniêciu zmian innych ni¿ znamiona - ponad po³owa z nich oceni³a go dobrze i bardzo
dobrze. Zwi¹zane jest to, zgodnie z sugesti¹ samych pacjen-
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tów i ich rodziców, z psychologicznym efektem porównania
wygl¹du zmiany pierwotnej i blizny po jej usuniêciu.
Wiêkszy odsetek zadowolonych pacjentów podaj¹ KrukJeromin i wsp., którzy leczyli chirurgicznie 295 pacjentów ze
skórnymi znamionami barwnikowymi. W zale¿noœci od
wielkoœci i po³o¿enia znamienia stosowali wyciêcie lub wyciêcie z wolnym przeszczepem skóry. Dobre rezultaty uzyskali u 280 pacjentów, zadowalaj¹ce i niezadowalaj¹ce odpowiednio u 11 i 4 chorych (9).
Wyniki naszych badañ wskazuj¹ na to, ¿e efekty leczenia
chirurgicznego zmian skórnych u dzieci i m³odzie¿y s¹
w znacznej czêœci przypadków niezadowalaj¹ce. Bior¹c powy¿sze pod uwagê nale¿y zdaniem autorów rozwa¿yæ mo¿liwoœæ leczenia alternatywnego, tj. laseroterapii, dermabrazji,
krioterapii lub przy¿egania. Zastosowanie tych metod wi¹¿e
siê z za³o¿enia z rezygnacj¹ z mo¿liwoœci histopatologicznej
oceny usuniêtych tkanek. W œwietle uzyskanych wyników wydaje siê, ¿e niesie to ze sob¹ minimalne ryzyko przeoczenia
nowotworu skóry, które w tej grupie wiekowej s¹ prawdziw¹
kazuistyk¹. Potwierdzi³a to analiza wyników badañ histopatologicznych zmian skórnych u dzieci i m³odzie¿y leczonych
na przestrzeni trzech lat, która nie wykaza³a rozpoznania nowotworu z³oœliwego skóry u ¿adnego pacjenta. Zabezpieczeniem przed przeoczeniem zmiany z³oœliwej mog³oby byæ w
przypadku znamion barwnikowych skóry u dzieci, rozszerzenie diagnostyki „podejrzanych” znamion o dermatoskopiê
trzech kolorów. Czu³oœæ tej metody w wykrywaniu czerniaka
siêga zdaniem MacKie i wsp. 92%, co pozwala równie¿
zmniejszyæ liczbê usuwanych „profilaktycznie” ³agodnych
znamion o 50% (10). Warto równie¿ w tym miejscu przypomnieæ, ¿e roczne ryzyko transformacji z³oœliwej znamion u
osób poni¿ej 40 roku ¿ycia, bez dodatkowych czynników
ryzyka, wynosi zaledwie 0,0005% (8).

Odmienn¹ od prostego wyciêcia chirurgicznego metodê usuwania naczyniaków proponuj¹ Mulliken i wsp.
Autorzy ci twierdz¹, ¿e okrê¿ne wyciêcie naczyniaka z
zamkniêciem rany szwem typu purse-string daje bliznê
krótsz¹ œrednio o 72%, przy czym ¿adna inna metoda
chirurgiczna nie pozostawia blizny o mniejszej powierzchni (11).
Dobre wyniki leczenia metod¹ dermabrazji podaj¹
Rompel i wsp., którzy usunêli przy jej pomocy znamiona
wrodzone ró¿nej wielkoœci u 215 pacjentów. Autorzy ci
uzyskali dobry wynik kosmetyczny u wiêkszoœci pacjentów; w 14,6% przypadków po zabiegu powsta³a hipertroficzna blizna, ale koñcowy efekt leczenia by³ zadowalaj¹cy (12). Podobnie, dobre i bardzo dobre wyniki leczenia
uzyskali Kaufman i wsp., stosuj¹c laseroterapiê u 9 pacjentów z gruczolakiem ³ojowym twarzy. U ¿adnego pacjenta nie stwierdzono po zabiegu hiperpigmentacji ani
bliznowacenia (13).
Podsumowuj¹c, wobec niezadowalaj¹cych efektów
kosmetycznych prostego wyciêcia zmian skórnych, nale¿y w opinii autorów rozwa¿yæ u czêœci pacjentów zastosowanie omówionych metod alternatywnych, po przeprowadzeniu wstêpnej kwalifikacji w oparciu o badanie kliniczne i badanie dermatoskopowe, przydatne zw³aszcza
w ró¿nicowaniu zmian barwnikowych z brodawkami ³ojotokowymi i zmianami naczyniowymi (10). Wyj¹tek stanowi grupa pacjentów obarczonych zespo³em zwiêkszonego ryzyka zachorowania na czerniaka skóry (MMRISK),
chocia¿ czynniki ryzyka takie jak: du¿a liczba znamion
zwyk³ych, oparzenia s³oneczne w dzieciñstwie czy niemo¿noœæ opalania zwiêkszaj¹ ryzyko rozwoju czerniaka
w doros³ym ¿yciu, a ich znaczenie dla rozwoju czerniaka
u dzieci nie jest znane (2).
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