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StreSzczenie

Zmiany barwnikowe paznokci stanowią niemały 
problem diagnostyczny nie tylko dla lekarzy, ale 
również dla personelu gabinetów kosmetycznych. 
Często to manikiurzystki są pierwszymi osobami, 
które zauważają zmiany paznokci i kierują klienta 
do dermatologa. W diagnostyce różnicowej zmian 
barwnikowych paznokci należy wziąć pod uwagę 
m.in. infekcję grzybiczą, krwiaka podpaznokciowe-
go, znamię melanocytowe oraz zmiany złośliwe. Dla 
każdego klinicysty najważniejsze jest odróżnienie 
zmiany łagodnej od czerniaka podpaznokciowego. 

Celem pracy było zwrócenie uwagi na częsty 
problem kliniczny, jakim są zmiany barwnikowe 
paznokci i podkreślenie znaczenia dermoskopii 
w ich diagnostyce.

Nieinwazyjna metoda, jaką jest dermoskopia, 
może pomóc w rozpoznaniu schorzenia i podjęciu 
właściwej terapii.
Słowa kluczowe: podłużna melanonychia, czerniak 
podpaznokciowy, dermoskopia, choroby paznokci

Zmiany barwnikowe paznokci. 
diagnostyka różnicowa 
i postępowanie
Nail pigmentations.  
Differential diagnosis and management

WPrOWADzenie

Zmiany barwnikowe paznokcia (ZBP) mogą być 
spowodowane obecnością melaniny (melanony-
chia) bądź odkładania się innego barwnika (chro-
monychia) [1]. Melanonychia najczęściej występuje 
w postaci podłużnej melanonychii (PM), czyli po-
dłużnych barwnikowych prążków, zaczynających 
się od macierzy paznokcia i sięgających do dystal-
nego końca płytki paznokciowej [2]. Rzadziej me-
lanonychia może dotyczyć całego paznokcia lub 
tworzyć poprzeczną linię na paznokciu [3]. ZBP 
wymagają różnicowania w kierunku czerniaka, ła-
godnego znamienia melanocytowego, plamy socze-
wicowatej, wylewu podpaznokciowego, zmiany za-
palnej, infekcji, skutku działania leków, radioterapii 
i substancji chemicznych (tabela 1) [4]. W diagnosty-
ce różnicowej za rozstrzygające uważa się badanie 
histopatologiczne [5]. Biopsja macierzy paznokcia 
jest procedurą inwazyjną i w zależności od miejsca, 

z którego jest pobierana, może powodować trwałe 
zniekształcenie paznokcia; dlatego poszukuje się 
nowych, mniej inwazyjnych metod diagnostycz-
nych [5]. Dermoskopia to nieinwazyjna technika, 
pozwala na obejrzenie płytki paznokciowej i przy-
ległych struktur w powiększeniu od 10 do nawet 
140x. Jej odmianą jest wideodermoskopia, która 
dodatkowo umożliwia cyfrowy zapis obrazów i ich 
porównywanie w czasie. W wielu przypadkach ba-
danie to może pomóc w postawieniu rozpoznania 
i doborze odpowiedniej terapii [6, 7].

ceL PrAcY

Celem niniejszej pracy było zwrócenie uwagi na 
częsty problem kliniczny, jakim są zmiany barw-
nikowe paznokci, oraz podkreślenie znaczenia der-
moskopii jako dobrego narzędzia diagnostycznego 
do badania tych zmian.
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AbStrAct

Nail pigmentations are diagnostic challenge not only 

for physicians but also for beautician personnel. Often, 

a manicurist first finds nail changes and refers the cli-

ent to a dermatologist. The differential diagnosis of nail 

pigmentations varies from fungal infection, subungual 

hematoma, melanocytic nevus to malignant conditions. 

The most important thing for a physician is to distin-

guish between benign lesions and subungual melanoma.

The aim of this paper was to point out a common clini-

cal problem which are nail pigmentations and to high-

light the importance of dermoscopy in their diagnosis.

Dermoscopy, which is a non-invasive technique, can 

help in making a diagnosis and recommending a proper 

treatment.

Key words: longitudinal melanonychia, subungual 

melanoma, dermoscopy, nail diseases
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AnAtOMiA PAznOKciA

Paznokieć jest wytworem nabłonkowym, który chroni opuszkę 
palca. Płytka paznokciowa składa się z 100-150 warstw korne-
ocytów, ma grubość ok. 0,5 mm i leży na łożysku paznokcia. Jej 
zewnętrzne brzegi okrywają boczne wały paznokciowe, na-
tomiast bliższy odcinek otoczony jest przez proksymalny wał. 
Z niego schodzi na płytkę 1 2-milimetrowa warstwa nabłon-
kowa, zwana oskórkiem. Bezpośrednio pod wolnym brzegiem 
paznokcia (ang. free edge) leży hyponychium. Większa część pa-
znokcia leżąca obwodowo to trzon; mniejsza, prawie w całości 
pokryta skórą, stanowi korzeń. Uwidacznia się on tylko w po-
staci niewielkiego białawego łuku w dosiebnej części płytki pa-
znokciowej, zwanego obłączkiem. Warstwą rozrodczą paznok-
cia leżąca pod korzeniem paznokcia jest macierz (rys. 1) [8-10].

W macierzy paznokcia melanocytów jest mniej niż w nor-
malnej skórze (200/mm2 w porównaniu z 1150/mm2) i ich 
liczba wzrasta od części proksymalnej paznokcia w kierunku 
dystalnym [2, 11]. U rasy białej większość melanocytów ma-
cierzy paznokcia nie produkuje melaniny i są funkcjonalnie 
nieaktywne [11].

ePiDerMiOLOGiA i PAtOGenezA

PM występuje u 1,4% populacji rasy kaukaskiej, częściej 
w przypadku osób o fototypie skóry III i wyższym wg Fitz-
patricka, równie często u obu płci [12, 13]. Zmiany najczęściej 
dotyczą kciuka następnie palucha i palca wskazującego [12, 14]. 

Melanonychia może być spowodowana aktywacją bądź hi-
perplazją melanocytów [14]. 

Aktywacja melanocytów

Aktywacja melanocytów (wzrost produkcji melaniny) jest 
odpowiedzialna za 73% przypadków PM dorosłych, częściej 
dotyczy kilku paznokci i może być spowodowana działaniem 
niepożądanym leków, infekcjami, chorobami układowymi, 

przemianą neoplastyczną lub przebytym urazem (obgryzanie 
paznokci, noszenie ciasnego obuwia) [2]. Aktywacja melanocy-
tów częściej wywodzi się z dystalnej części macierzy paznok-
cia i dotyczy głównie osób o ciemnym fototypie skóry. Klinicz-
nie PM spowodowana aktywacją często przedstawia się jako 
szarawy prążek [7] (fot. 1).

Melanocytowa hiperplazja 

Melanocytowa hiperplazja (proliferacja melanocytów macie-
rzy bądź łożyska paznokcia) jest przyczyną 77,5% przypadków 
PM u dzieci [15] i 10,1% u dorosłych [1]. Odpowiada za powsta-
wanie zmian typu lentigo, znamion melanocytowych i czer-
niaka podpaznokciowego [14]. PM w przebiegu hiperplazji czę-
sto są koloru brązowego lub czarnego [7].

czerniak podpaznokciowy 

Czerniak podpaznokciowy (CP) jest rzadkim nowotworem 
u rasy kaukaskiej, u której stanowi do 3% wszystkich czernia-
ków, natomiast u rasy afrokaraibskiej i żółtej jest częstszy (na-
wet 10-17% czerniaków) [16-18]. Czerniak najczęściej wywodzi 
się z macierzy paznokcia, ale może obejmować również wał pa-
znokciowy, łożysko paznokcia i hyponychium [19]. 20% CP to 
zmiany amelanocytowe lub hipomelanocytowe o bardzo złym 
rokowaniu ze względu na opóźnione rozpoznanie [18]. Tylko 
20% przypadków CP jest diagnozowanych w I stadium we-
dług klasyfikacji TNM (tumour – guz (pierwotny), node – węzeł 
(chłonny), metastasis – przerzut (odległy)), większość to stadia 
wyższe, o gorszym rokowaniu. Późne rozpoznanie skutkuje 
mniejszą szansą na wyleczenie i wzrostem śmiertelności. Po-
nad 50% chorych umiera przed upływem 5 lat od postawienia 
diagnozy [20]. Wczesny czerniak podpaznokciowy najczęściej 
manifestuje się jako PM, dlatego prawidłowo przeprowadzona 
diagnostyka różnicowa PM i szybko podjęte leczenie są nie-
zmiernie ważne [19]. Levit i wsp. [21] stworzyli łatwą do zapa-
miętania zasadę ABC dotyczącą epidemiologii i cech CP, której 
założenia przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1 Diagnostyka różnicowa podłużnej melanonychii

Przyczyny zmian barwnikowych paznokci
Łagodne znamię melanocytowe podpaznokciowe

Czerniak podpaznokciowy

Działanie niepożądane leków i radioterapii (hydroksymocznik, minocyklina, leki przeci-
wmalaryczne, zydowudyna, amiodaron)

Endokrynopatie  
(choroba Addisona, zespół Cushinga, zespół Nelsona, nadczynność tarczycy)

Zakażenia paznokci (grzybicze, drożdżakowe, bakteryjne), zakażenie HIV

Niedobory pokarmowe (niedobór witaminy B12, kwasu foliowego)

Zespół Laugiera-Hunzikera

Niemelanocytowe guzy paznokci  
(choroba Bowena, rak podstawnokomórkowy, brodawka zwykła)

Zmiany pourazowe

Zmiany etniczne, rasowe

Liszaj płaski

Toczeń układowy

Twardzina układowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [4]

Rys. 1 Schemat budowy paznokcia
Źródło: Opracowanie własne

https://pl.wikipedia.org/wiki/Guz_(medycyna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_ch%C5%82onny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przerzut_nowotworowy
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DiAGnOStYKA

Wywiad i badanie przedmiotowe

Wywiad i badanie przedmiotowe są niezwykle istotne w dia-
gnostyce różnicowej ZBP. Należy ustalić czas trwania (zmia-
na wrodzona/nabyta), ekspresję wielkości, kształtu i koloru. 
Istotne są informacje o przebytym urazie, stosowanych lekach, 
chorobach współistniejących i pracy lub hobby. Leki mogą być 
przyczyną przebarwień (np. zydowudyna), jak również wyle-
wów podpaznokciowych (np. aspiryna, warfaryna) [4]. Niektó-
re grzyby i drożdżaki mogą powodować linijne przebarwienia 
w obrębie paznokci wskutek produkcji barwnika (chromony-
chia) lub stymulacji melanocytów do wytwarzania melaniny 
(melanonychia) [22, 23]. Należy również zapytać o występo-
wanie czerniaka w rodzinie. Badanie przedmiotowe powinno 
obejmować skórę, wszystkie paznokcie, a także błony śluzo-
we, co jest istotne dla rozpoznania zespołu Peutz-Jeghersa lub 
Laugier-Hunzikera [2, 4, 6]. 

Dermoskopia

Badanie okiem nieuzbrojony płytki paznokciowej pozwala 
wstępnie ocenić kolor i regularność zmiany, natomiast dla 
lepszego zobrazowania struktur konieczne jest wykonanie 
dermoskopii lub lepiej wideodermoskopii. W dermoskopii oce-
niamy: płytkę paznokciową i przyległe struktury (wały pa-
znokciowe, oskórek, hyponychium oraz wolny brzeg paznok-
cia). W konsensusie, opracowanym przez Di Chiaccio i wsp. [19], 
dotyczącym badania dermoskopowego paznokci, stwierdzono, 
że do oglądania płytki paznokci najodpowiedniejsze jest dzie-
sięciokrotne powiększenie, które pozwala na dobre uwidocz-
nienie całej płytki paznokciowej, a najlepszym środkiem im-
mersyjnym jest bezbarwny żel do ultrasonografii. Istotne jest 
również używanie tego samego urządzenia przy okresowych 
kontrolach, bowiem w zależności od stosowanego dermosko-
pu i jego źródła światła zmiana na płytce paznokciowej może 
mieć różny obraz (ostrość linii i kolor). Piraccini i wsp. [24] zale-
cają, by podczas oglądania proksymalnego wału paznokciowe-
go i hyponychium używać powiększenia od 40 do 70 razy. Do 
określenia, z której części macierzy pochodzi barwnik, służy 
dermoskopia wolnego brzegu paznokcia (dermoscopy of the 

free edge). Wskutek naturalnego wzrostu paznokcia barwnik 
produkowany w proksymalnej części macierzy będzie usytu-
owany w górnej części płytki paznokciowej, a barwnik pocho-
dzący z części dystalnej macierzy znajdzie się na dole płytki 
paznokciowej. Badanie to jednak nie ma zastosowania w przy-
padku cienkiej płytki paznokciowej, u dzieci oraz w przypadku, 
gdy PM jest jasnego koloru [4, 19, 25]. 

•	Obraz dermoskopowy czerniaka podpaznokciowego

Ronger i wsp. [22] w swoim badaniu wykazali, że CP charak-
teryzuje się brązowym zabarwieniem tła (95% przypadków) 
i podłużnymi liniami w kolorze od brązowego do czarnego. 
W 95% przypadków CP linie te były nieregularnie zabarwio-
ne, różnej szerokości, ułożone w nierównych odstępach mię-
dzy sobą i nie zachowywały równoległego układu. Autorzy 
zwrócili uwagę, że krwiste plamki, które są bardzo charakte-
rystyczne dla wylewu podpaznokciowego, nie wykluczają CP. 

Ponadto dla CP typowe są objawy Hutchinsona (tj. zabarwie-
nie wału i oskórka) i mikro-Hutchinsona (tj. zabarwienie wałów 
i oskórka widziane tylko przy użyciu dermoskopu, niewidoczne 
okiem nieuzbrojonym) [26, 27]. Badanie dermoskopowe hypo-
nychium sugeruje czerniaka, gdy rozmieszczenie barwnika 
jest niejednorodne, zajmuje najczęściej grzebienie linii równo-
ległych (szczyty linii papilarnych), ale może zajmować także 
bruzdy bądź układać się w poprzek tych linii. Objaw mikro-

-Hutchinsona należy odróżnić od objawu pseudo-Hutchinsona, 
czyli przeświecanie pigmentacji macierzy przez cienki oskórek 
(tabela 3) [2]. Inne cechy, które opisywano w przypadku wystę-
powania CP, to trójkątne ułożenie PM (zmiana szersza w prok-
symalnej części, zwężająca się dystalnie) oraz drobne wgłębie-
nia i szczeliny na powierzchni płytki paznokciowej [14].

W przypadku dzieci obraz kliniczny i dermoskopowy łagod-
nego znamienia melanocytowego niejednokrotnie jest mylący 
i może wykazywać cechy typowe dla CP [19].

Tabela 2 Zasada ABC według Levita i wsp. pomagająca zapamiętać cechy czerniaka 
podpaznokciowego

Typowe cechy czerniaka podpaznokciowego 
A Wiek (ang. age) 50.-70. rok życia, Afroamerykanie, Azjaci

B Prążek barwnikowy (ang. nail band) koloru od brązowego do czarnego, szerokość ≥ 3 mm, 
nieregularne brzegi

C Zmiana (ang. change) szybki wzrost zmiany albo zmiana w morfologii paznokcia

D Zajęty palec (digit involved) z częstością w kolejności kciuk > paluch >palec wskazujący. 
Częściej ręka dominująca i tylko jeden palec

E Rozprzestrzenianie się (extension). Obecność objawu Hutchinsona

F Rodzinne występowanie (family). Pozytywny wywiad rodzinny w kierunku zespołu 
znamion dysplastycznych lub czerniaka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [21]

Fot. 1 Podłużna melanonychia spowodowana aktywacją melanocytów częściej dotyczy kilku 
paznokci
Źródło: Archiwum własne autorów
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•	Obraz dermoskopowy zmian barwnikowych paznokcia in-

nych niż czerniak

Znamię melanocytowe charakteryzuje: brązowe zabarwie-
nie tła, jednolity kolor linii, regularny odstęp między nimi, ich 
jednakowa szerokość oraz równoległe ułożenie (fot. 2) [22].

W pracy Rongera i wsp. [22] szarawe zabarwienie i cienkie 
szare linie były obecne w 94% przypadków przebarwień spowo-
dowanych działaniem niepożądanym leków, w 97% przypadków 
plamy soczewicowatej i w 87% przypadków pigmentacji etnicz-
nej (rasowej), ale nie stwierdzono ich w żadnym przypadku CP. 

Krwiste globule, jeśli występują samodzielnie, są bardzo 
typowe dla krwotoku podpaznokciowego, jednak ich obec-
ność nie wyklucza CP (fot. 3) [28]. Krwiste globule spotykane 
są w 60% przypadków czerniaka amelanocytowego i w 25% 
przypadków podpaznokciowego raka kolczystokomórkowego.

ZBP spowodowane infekcją grzybiczą są wielokolorowe (od-
cienie żółtego, szarego, brązowego i czarnego), natomiast zaka-
żenie Pseudomonas aeruginosa daje odcień zielony (fot. 4) [29]. 

•	Dermoskopia śródoperacyjna to metoda, pozwalająca na 
obejrzenie łożyska i macierzy paznokcia po usunięciu płytki 
paznokciowej. Przewaga tej metody w porównaniu z der-
moskopią płytki paznokciowej polega na bezpośrednim ob-
razowaniu struktur, z których pochodzi barwnik. W celu 
jej wykonania warto zastosować światło spolaryzowane, 
dzięki czemu można uniknąć bezpośredniego kontaktu 
urządzenia ze sterylną powierzchnią łożyska paznokcia [7]. 
Hirata i wsp. [30] wyróżniają 4 podstawowe wzorce, które 
można wykazać dermoskopią śródoperacyjna. Stwierdzili, 
że wzorzec szary i regularny jest typowy dla przebarwień, 
wzorzec homogenny brązowy jest typowy dla łagodnych 
rozrostów melanocytowych, wzorzec brązowy z brązowy-
mi globulami stwierdza się w znamieniu melanocytowym, 
natomiast wzorzec nieregularny występuje w CP. Jak wy-
kazało badanie Di Chaccio i wsp. [31], dermoskopia śródope-
racyjna jest metodą, z którą wiąże się z najmniejszy odsetek 
pomyłek diagnostycznych wśród dermatologów. 

Tabela 3 Stany chorobowe, w których występuje objaw pseudo-Hutchinsona

Charakterystyka zmian chorobowych, 
w których występuje objaw pseudo-Hutchinsona
Znamię melanocytowe

Melanonychia etniczna

Zespół Laugiera-Hunzikera

Zespół Peutza-Jeghersa

Pigmentacja spowodowana działaniem radioterapii

Pigmentacja spowodowana działaniem niepożądanym leków

AIDS

Choroba Addisona

Chroniczne urazy paznokcia

Choroba Bowena

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [2]

Fot. 3 Dermoskopia: wylew podpaznokciowy z typowymi globulami
Źródło: Archiwum własne autorów

Fot. 2 Dermoskopia znamienia melanocytowego
Źródło: Archiwum własne autorów

Fot. 4 Podłużna melanonychia spowodowana infekcją grzybiczą (Trichophyton rubrum)
Źródło: Archiwum własne autorów



4 / 2018 / vol. 7
Kosmetologia Estetyczna 487

Nartykuł naukowy             podologia

•	biopsja macierzy paznokcia

Badanie histopatologiczne pozostaje postępowaniem z wy-
boru w diagnostyce zmian paznokciowych i ma ono przede 
wszystkim na celu wykluczenie CP [22]. Według Tosti i wsyp. 
[14] przeprowadzenie biopsji jest konieczne w każdym przypad-
ku zmiany charakteryzującej się: nierównymi liniami, brakiem 
jednolitej pigmentacji lub koloru, obecnością nierówności płytki 
paznokciowej (szczelin, wgłębień), trójkątnym kształtem zmia-
ny (zmiana szersza w części proksymalnej i zwężająca się dy-
stalnie), niewyraźnymi bocznymi brzegami zmiany oraz obec-
nością objawu Hutchinsona. Dika i wsp. [32] zalecają pobranie 
biopsji w przypadku każdej PM szerokości 3-6 mm lub większej. 
Według Grazzini i wsp. [33] biopsji powinien być poddany rów-
nież łagodny wylew podpaznokciowy, jeśli mamy jakiekolwiek 
wątpliwości co do łagodności zmiany. Wybór odpowiedniej 
techniki biopsji zależy od szerokości PM, pierwotnego pocho-
dzenia barwnika, lokalizacji zmiany oraz zajęcia skóry otacza-
jącej płytkę paznokciową i obecności objawu Hutchinsona. Wy-
maga to czasami radykalnego wycięcia zmiany i otaczających 
tkanek aż do kości [4]. Gdy przebarwienie obejmuje środkową 
część płytki paznokciowej, ryzyko powstania dystrofii paznok-
cia jest duże. Jellnik [34] w swojej pracy przedstawił schemat 
postępowania z PM, w którym zaleca biopsję sztancą w przy-
padku zmian mniejszych niż 3 mm średnicy, biopsję ścinającą 
macierzy paznokcia w przypadku zmian o średnicy powyżej 3 
mm zlokalizowanych wzdłuż linii środkowej paznokcia, nieza-
leżnie od tego, czy zmiana wywodzi się z dystalnej czy proksy-
malnej części macierzy. W przypadku zmiany mniejszej niż 3 
mm średnicy zlokalizowanej w pobliżu linii środkowej paznok-
cia i wywodzącej się z proksymalnej części macierzy można wy-
konać zarówno biopsję sztancą, jak i biopsję ścinającą. Podłuż-
ne boczne wycięcie jest zalecane w przypadku PM zajmującej 
boczną część paznokcia [33, 34].

POStĘPOWAnie

rozpoznanie czerniaka podpaznokciowego

Leczenie CP jest przeważnie chirurgiczne. W przypadku 
czerniaka in situ całkowita resekcja paznokcia jest postępowa-
niem sugerowanym przez Braun RP i wsp. [25]. Wycięcie ma 
obejmować płytkę paznokciową, łożysko paznokcia oraz ma-
cierz. Czerniak inwazyjny często wymaga amputacji zajętego 
paliczka. W przypadku czerniaka zlokalizowanego w obrębie 
kciuka lub palucha zadanie jest szczególnie trudne ze względu 
na funkcjonalność tych palców. W przypadku ich zajęcia ope-
racje powinny być możliwie oszczędzające [34]. Sureda i wsp. 
[35] sugerują, by w przypadku wczesnego czerniaka manife-
stującego się jako PM wykonać resekcję zmiany z marginesem 
5-10 mm z zachowaniem kości i wykonaniem przeszczepu peł-
nej grubości ze skóry pobranej z kończyny górnej. Dika i wsp. 
[32] uważają, że amputacja paliczka w porównaniu z operacją 
oszczędzającą (pozwalającą zachować funkcjonalność palca) 
nie wpływa na rokowanie. 

inne niż czerniak zmiany w obrębie płytki paznokciowej

Zakażenia grzybicze, drożdżakowe i bakteryjne wymagają 
odpowiedniego leczenia farmakologicznego [23]. W przy-
padku urazu i pojawienia się wylewu podpaznokciowego po-
stępowaniem z wyboru jest obserwacja zmiany w ciągu 3-4 
miesięcy, w celu sprawdzenia, czy przesuwa się ona w kierun-
ku wolnego brzegu paznokcia [28]. Należy przypomnieć, że 
wzrost paznokci wynosi około 0,5-1,2 mm w ciągu tygodnia, 
a w przypadku paznokci kończyn dolnych wzrost ten jest trzy 
razy wolniejszy [9].

Nawet w przypadku rozpoznania łagodnej zmiany me-
lanocytowej jej dalsza obserwacja jest nadal potrzebna. Nie 
stworzono do tej pory jednoznacznych zaleceń co do częstości 
przeprowadzania badań kontrolnych. Koga i wsp. [36] zalecają 
badanie PM co 6 miesięcy. Należy poinstruować osobę o ko-
nieczności wcześniejszego zgłoszenia się na wizytę kontrolną, 
w przypadku gdy PM ulegnie powiększeniu, zmieni kolor lub 
kształt. Wszyscy autorzy pozostają zgodni, że w przypadku 
zmiany podejrzanej o złośliwości konieczne jest wykonanie 
biopsji [2, 4, 32-34, 36]. Odmiennego postępowania wymagają 
ZBP u dzieci. W ich przypadku obraz kliniczny i dermosko-
powy może sugerować CP, ponieważ prążki nie układają się 
równolegle, często obecnych jest wiele kolorów, a szerokość 
zmiany przekracza 3 mm. Należy pamiętać, że przypadki CP 
u dzieci są kazuistyczne, a biopsja z macierzy lub łożyska pa-
znokcia jest procedurą inwazyjną, mogącą powodować trwałe 
zniekształcenie paznokcia [37]. W przypadku dzieci za postę-
powanie z wyboru uznaje się okresową kontrolę dermosko-
pową zmiany, a biopsję można wykonać na wyraźną prośbę 
rodziców lub opiekunów dziecka [38].

PODSUMOWAnie

Niejednokrotnie pojawienie się zmian barwnikowych w ob-
rębie paznokcia przez wiele osób jest lekceważone, tłumaczą 
je domniemanym urazem bądź nieprawidłową dietą. Nieste-
ty niektóre z tych pozornie niegroźnych zmian okazują się 
czerniakiem podpaznokciowym, który późno wykryty ma 
bardzo złe rokowanie. Autorzy podkreślają znaczenie perso-
nelu zajmującego się pielęgnacją paznokci (kosmetyczek, ma-
nikiurzystek, podologów) we wczesnej diagnostyce czerniaka. 
Często są one pierwszymi, które zauważają zmiany w obrębie 
płytki paznokciowej oraz przyległych struktur i mogą skiero-
wać klienta do lekarza pierwszego kontaktu lub dermatologa. 
Badanie kliniczne oraz dermoskopia są pomocne w ustaleniu 
dalszego postępowania. Zmiany niepodejrzane o złośliwość 
można monitorować w czasie przy użyciu wideodermoskopii. 
W przypadku zauważenia ekspresji zmiany bądź obecności 
cech wskazujących na jej złośliwość należy wykonać biopsję 
z badaniem histopatologicznym.
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