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Nowy system internetowy o zna-

mionach melanocytowych skóry. 

Stan aktualny

Zdzisław S. Hippe, Łukasz Piątek



Wprowadzenie

Doświadczenia licznych grup badawczych  – na przestrzeni wielu lat –

wskazują, że dostęp do baz informacyjnych z barwnymi obrazami zna-

mion melanocytowych,  jest ogromnie ważny podczas kształcenia der-

matologów oraz lekarzy rodzinnych. Dostęp do obszernych, wiarygod-

nych baz tego typu, może przyzwyczaić studentów uniwersytetów me-

dycznych, dermatologów, a także lekarzy pierwszego kontaktu do „al-

gorytmicznego podejścia” podczas klasyfikacji znamion, a także może 

wspomóc rezygnację z metody „scientific guess”,  polegającej na pos-

tawieniu szybkiej, ad hoc, diagnozy. 

Jednak obecnie jest utrudniony dostęp do dobrych baz tego typu. Pew-

ne publiczne ośrodki informacji medycznej zaprzestały swojej działal-

ności, zaś inne centra informacyjne oferują niezmienne zbiory tych sa-

mych obrazów. W naszych badaniach z tej dziedziny, opracowano na-

rzędzie informatyczne Instant-Nevi-Painter.PL (INP.PL), do synte-

zy statycznych obrazów znamion melanocytowych skóry.  

INP.PL można uznać za kernel systemu e-IMDLS (Internet Melanoma 

Diagnosing and Learning System).



Obecnie

Instant-Nevi-Painter.PL

jest publicznie dostępny pod adresem: 

http://synteza.melanoma.pl/

Wychodząc poza zakres badań uzgodnionych z Narodowym Centrum 

Nauki, bazy informacyjne systemu  INP.PL zawierają również obrazy 

znamion rzeczywistych.

Synteza obrazów znamion melanocytowych opiera się na nowej strate-

gii, istotnie różnej od standardów korzystających z reguły ABCD (ory-

ginalnej lub udoskonalonej).

http://synteza.melanoma.pl/


Nevus 

(Junctional nevus, Dermal nevus, Palmo-planar nevi),

Melanoma

(Superficial melanoma, Nodular melanoma).

Badane typy znamion melanocytowych



TDS = 1.3 * Asymetria + 

0.1 * Brzeg + 

0.5 *  Kolor + 

0.5 *  Struktura

TDS < 4.76 znamię łagodne lub znamię błękitne

TDS 4.76 - 5.45 znamię podejrzane

TDS > 5.45 znamię złośliwe (czerniak)

Reguła ABCD  oraz  parametr TDS



Atrybuty opisujące:

<Asymetria>

<Brzeg>

ciałka barwnikowe

kropki barwnikowe

pole bezstrukturalne

rozgałęzienia pasmowate

sieć barwnikowa

Opis znamienia wg reguły ABCD

<Kolor>

<Struktura>



<Kolor>

<Struktura>

ciałka barwnikowe,  kropki barwnikowe ,     

pole bezstrukturalne,  rozgałęzienia pasmowate, 

sieć barwnikowa.



Wybrane przykłady izomerii obrzeża znamienia



Badania prowadzone podczas realizacji omawianego projektu doprowadzi-

ły do spostrzeżenia, że ścisłe rozpoznanie typu znamienia (i w konsekwen-

cji lepsza synteza jego obrazu), wymaga zmodyfikowania standardowej re-

guły ABCD, nadając jej postać ABK. Term K oznacza dozwolone kombi-

nacje liniowe kolorów i zróżnicowania struktur.

Term K został przez nas wyłoniony na podstawie wyczerpujących badań

statystycznych, poświęconych analizie współwystępowania symptomów

w rzeczywistych, cyfrowych obrazach znamion melanocytowych. Aktual-

nie, rozpoznano 53 dopuszczalne wartości termu K.

Nowa strategia  syntezy znamion melanocytowych















Dziękuję za uwagę . . .


