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Czerniak skóry to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych nowotworów, pomimo licznych działań i 
dużego postępu na przestrzeni ostatniej dekady nie udało się opracować skutecznego leczenia postaci 
zaawansowanych, a wczesne wykrycie i usunięcie zmiany jest w chwili obecnej podstawą sukcesu 
terapeutycznego. Obecnie obserwuje się coraz większą zapadalność na czerniaka skóry. Najwyższy 
stosunek zgonów do nowo wykrytych przypadków w Europie notuje się w krajach centralnej i 
wschodniej Europy. Postępowanie diagnostyczne w momencie zgłoszenia się pacjenta do lekarza 
opiera się między innymi na badaniu specjalistycznym z wykorzystaniem dermoskopu. W oparciu o to 
badanie lekarz dermatolog podejmuje decyzję co do dalszego leczenia. Zmiany spełniające kryteria 
nowotworu bądź o niego podejrzane są chirurgicznie usuwane a następnie przekazywane do oceny 
histopatologicznej. Najważniejszym parametrem w histopatologicznej ocenie zmiany jest grubość 
wyrażona w milimetrach i podawana w odniesieniu do skali Breslow. Grubość czerniaka wraz z liczbą 
mitoz i obecnym lub nie owrzodzeniem wykazuje największą korelację ze stopniem pięcioletniego 
przeżycia  
W dostępnej literaturze jest niewiele prac i danych naukowych na temat zastosowania ultrasonografii 
wysokiej częstotliwości w przedoperacyjnej ocenie czerniaka, zatem celem pracy doktorskiej było 
poszerzenie wiedzy i ocena przydatności ultrasonografii wysokiej częstotliwości u chorych z 
podejrzeniem czerniaka. A cele szczegółowe obejmowały  
1. Określenie korelacji pomiędzy grubością czerniaka ocenioną w badaniu USG wysokiej częstotliwości 
z wykorzystaniem głowic 20 i 50 MHz, a głębokością zmiany w badaniu histopatologicznym (według 
skali Breslow).  

2. Ocena przydatności badania USG wysokiej częstotliwości w ocenie nacieku zapalnego u podstawy 
zmiany.  

3. Ocena doboru marginesów cięcia w oparciu o dane otrzymane w badaniu ultrasonograficznym.  
 


