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Naprava nam 
omogoča hitrejše 
prepoznavanje 
melanoma in 
potencialno 
nevarnih 
znamenj ter 
zmanjša število 
nepotrebnih 
izrezov znamenj.

Digitalna dermoskopija 
s samodejnim 
fotografiranjem 
omogoča sledenje 
spremembam in 
njihovo primerjanje.

in sledenje 
spreminjanju 
kožnih znamenj
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Na »nenavadno« dogajanje na koži bi 
moral biti pozoren vsakdo. Ključ do 

sistematične skrbi za zdravje je redno 
mesečno samopregledovanje kože, 
vidnih sluznic, nohtov in lasišča. Če 

posameznik opazi novonastalo, hitro 
rastočo, rjavo, črno, roza ali rdečo 

spremembo oziroma spreminjanje že 
obstoječega znamenja v asimetrično, 

večbarvno, veliko znamenje nepravilnih 
robov, ki lahko srbi ali celo krvavi, je 
čas za takojšen obisk zdravnika ali 

dermatologa.

V 
zadnjih letih tudi v Sloveniji opažamo vedno več 
na novo odkritih melanomov. Pri odkrivanju je 
dermatologom v veliko pomoč neinvazivna in 
neboleča preiskava z dermoskopom, ki omogoča 

diagnosticiranje melanoma v zgodnji fazi, ko rakave celice 
še nimajo sposobnosti zasevanja. Melanom sicer velja za 
najnevarnejšo obliko kožnega raka. Nastane iz pigmentnih 
celic in se lahko razvije v predhodnem znamenju. Še 
pogosteje se pojavi kot novonastala, temna, hitro rastoča lisa 
na predhodno nespremenjeni koži. Ko melanom odkrijemo 

v pozni fazi, je lahko nevaren za življenje, saj maligno 
spremenjene celice vdrejo v krvni obtok in tvorijo zasevke v 
oddaljenih organih.

Pregled pri dermatologu

Za natančnejšo opredelitev suspektne spremembe ali 
spreminjajočega se znamenja je potreben čimprejšnji 
pregled pri dermatologu, ki postavi diagnozo s pomočjo 
dermoskopije. Največkrat za diagnostiko uporabljamo ročni 

dermoskop, ki poveča strukture na površini kože za 10–20-
krat. Sodobnejša naprava je digitalni dermoskop, ki omogoča 
natančnejši pregled znamenj z do 140-kratno povečavo, 
fotografiranje znamenj, takojšnjo analizo spremembe 
z oceno, ali gre za melanom, in hrambo ter kasnejše 
primerjanje oz. sledenje posameznim znamenjem. 

Napredek v pregledovanju znamenj

Digitalna dermoskopija s samodejnim fotografiranjem je 
tehnološko dovršen sistem, s katerim osebo fotografiramo v 
različnih postavitvah s samodejno vodenim fotoaparatom. 
Ta posname vse dele telesa in posnetke 
sestavi v celoto. Na podlagi fotografij 
računalniški sistem samodejno zazna 
suspektna znamenja, ki jih dermatolog 
dodatno fotografira pod povečavo z 
digitalnim dermoskopom in vsako posamezno 
znamenje analizira ter ugotavlja, ali je to že 
melanom, potencialno nevarno znamenje 
ali le nenevaren nevus. Sistem omogoča 
ob naslednjem obisku pacienta sledenje 
spreminjanja posameznega opazovanega 
znamenja na mikroskopski in na makroskopski ravni ter 
zaznavanje novonastalih sprememb na koži telesa.

Prednosti digitalne dermoskopije

Naprava je uporabna, saj omogoča na osnovi sledenja 
kožnih lezij hitrejše prepoznavanje melanoma in 
potencialno nevarnih znamenj ter zmanjša število 
nepotrebnih izrezov znamenj. Digitalni dermoskop zaradi 
jasneje vidnih struktur in dodatne možnosti samodejne 
analize znamenj dvome razblini, pri čemer je zelo 
pomembno, da ga uporablja izkušen dermatolog. 

Komu svetujemo digitalno dermoskopijo?

Metodo priporočam osebam z visokim tveganjem za razvoj 
melanoma. Mednje sodijo vsi tisti, ki imajo veliko število 

znamenj ali znamenja, ki so 
označena kot atipična, tisti, ki so 
imeli sami v preteklosti melanom 
ali se ta pojavlja pri sorodnikih, 
ki so imeli v preteklosti sončne 
opekline, ali pri tistih, ki so le 
zaskrbljeni zaradi določenega 
znamenja. Pregled in samodejno 
fotografiranje celega telesa 
in suspektnih sprememb z 
digitalnim dermoskopom 

bo potekalo v časovnih intervalih, ki jih, glede na stanje 
vsakega posameznika, določi dermatolog.

aktualno aktualno

Dermatologi vseskozi opozarjamo na pozornost pri 
kožnih spremembah, saj vemo, da so lahko nekatere tudi 

izjemno nevarne. Digitalna dermoskopija je sodobna 
diagnostična metoda, ki nam je v veliko pomoč pri 

preventivnem pregledovanju kože, sledenju spreminjanja 
znamenj na njej in zgodnjem odkrivanju kožnega raka. 

Tehnologija povezuje fotografiranje celega telesa, 
dermoskopsko analizo znamenj in shranjuje podatke, s 

čimer lahko sledimo razvoju kožnih sprememb.

Pregledi kože z 
digitalno dermoskopijo 

so izključno 
samoplačniški, saj ZZZS 
storitve sledenja kožnih 

znamenj in slikanja 
celega telesa ne plačuje.


