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Streszczenie: Refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflec-
tance confocal microscopy – RCM) to  nowoczesna, nieinwazyj-
na metoda diagnostyczna umożliwiająca wizualizację w  czasie 
rzeczywistym naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in 
vivo z niemal histologiczną dokładnością. W pracy przedstawiono 
ogólną charakterystykę RCM z uwzględnieniem zalet i ograniczeń 
oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania. Zaprezentowano 
zakres wskazań dermatologicznych do  wykorzystywania urzą-
dzenia do refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz historię jego 
powstania.

Słowa kluczowe: biopsja in vivo | refleksyjna mikroskopia konfokalna

Abstract: Reflectance confocal microscopy (RCM) is a modern, no-
n-invasive diagnostic method that enables real-time imaging of 
epidermis and upper layers of the dermis with a nearly histologi-
cal precision. In this article was presented a general characteristic 
of the method including its advantages, limitations and potential 
solutions. A range of dermatological indications and a history of 
creation were presented.
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diagnostyczna, pozwalająca na obrazowanie skóry w czasie 
rzeczywistym in vivo. Metoda umożliwia wizualizację na-
skórka oraz górnych warstw skóry właściwej z niemal histo-
logiczną dokładnością oraz dobrym kontrastem [1]. Skóra 
podczas badania RCM nie zostaje poddana obróbce charak-
terystycznej dla badania histopatologicznego, co zmniejsza 
ryzyko powstawania artefaktów. W  porównaniu z  innymi 
nieinwazyjnymi technikami diagnostycznymi, takimi jak: 
USG (ultrasonografia), OCT (ang. optical coherence tomo-
graphy, optyczna koherentna tomografia), MR (ang. magne-
tic resonance, rezonans magnetyczny), mającymi rozdziel-
czość pozwalającą jedynie na  ocenę architektoniki zmian 
skórnych, RCM umożliwia obrazowanie kolejnych warstw 
skóry, a nawet struktur komórkowych, przez co wydaje się 
być metodą o  ogromnym potencjale diagnostycznym  [2]. 
Refleksyjna mikroskopia konfokalna posiada szerokie spek-
trum zastosowań, w tym diagnostykę chorób skóry, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem łagodnych i  złośliwych zmian 
nowotworowych. Zapisane w  pamięci urządzenia obrazy 
konfokalne mogą być wielokrotnie odtwarzane i  porów-
nywane z kolejnymi wynikami, dzięki czemu możliwa jest 
obserwacja dynamiki zmian zachodzących w skórze, w tym: 
monitorowanie reakcji na terapię nieinwazyjną, ocenę zmian 
zachodzących w skórze pod wpływem ekspozycji na bodź-
ce zewnętrzne oraz planowanie marginesów operacyjnych 
w trakcie postępowania przed- i śródoperacyjnego [3–11].

Rys historyczny

W  1957 roku Marvin Minsky, amerykański naukowiec 
z  Harvardu, wynalazł i  opisał pierwszy na  świecie mikro-
skop konfokalny  [12]. Jedenaście lat później Mojmir Pe-
tran zaprojektował tandemowy mikroskop konfokalny, 

Wstęp

Badanie histopatologiczne stanowi złoty standard w dia-
gnostyce schorzeń skóry, jest jednak bolesne, pozostawia 
bliznę, a  przed postawieniem ostatecznego rozpoznania 
wymaga niekiedy pobrania wielu biopsji. Ponadto jest cza-
sochłonne, kosztowne oraz wiąże się ze specjalistyczną ob-
róbką (utrwalenie, cięcie i  barwienie). Refleksyjna mikro-
skopia konfokalna to  nowoczesna, nieinwazyjna metoda 
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umożliwiający optyczne sekcjonowanie tkanki w czasie rze-
czywistym [13]. Pierwsze badania z wykorzystaniem urzą-
dzenia prowadzono in vitro, a jako źródło światła stosowano 
lampę rtęciową. Dzięki mającemu miejsce w latach 80. XX 
wieku postępowi techniki – w tym rozwojowi nowych metod 
oświetlenia, skanowania i komputeryzacji – nastąpiło udo-
skonalenie mikroskopii konfokalnej, pozwalające na zasto-
sowanie metody do obrazowania tkanek in vivo. Kilka grup 
badawczych wykorzystało urządzenie do obrazowania ludz-
kich oraz zwierzęcych tkanek in vivo i ex vivo, demonstru-
jąc szczegółowe obrazy komórkowe: zębów, rogówki, nerki, 
wątroby, tarczycy, gruczołów nadnerczy, mięśni oraz tkanki 
łącznej  [14–17]. W  latach 90. XX wieku rozpoczęto pracę 
nad zastosowaniem mikroskopii konfokalnej do obrazowa-
nia struktury ludzkiej skóry [18–20]. W 1995 roku Rajadhy-
aksha i wsp. skonstruowali przełomowy prototyp laserowe-
go mikroskopu konfokalnego, pozwalający na wizualizację 
w czasie rzeczywistym ludzkiej skóry in vivo [21]. W 1999 
roku zaprezentowano udoskonalone urządzenie, posiadają-
ce lepszą rozdzielczość, kontrast oraz większą głębokość ob-
razowania [1]. W 2008 roku powstała międzynarodowa gru-
pa ekspercka ds. refleksyjnej mikroskopii konfokalnej [22]. 
W jej skład wchodzą naukowcy i lekarze wykorzystujący 
RCM do diagnostyki oraz monitoringu postępów leczenia 
w dermatologii. Ich celem jest rozpowszechnianie zastoso-
wania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w dermatologii, 
zapewnienie możliwości współpracy i dyskusji na temat wy-
ników badania, a także dydaktyka. 

Charakterystyka metody refleksyjnej 
mikroskopii konfokalnej

Głównym założeniem RCM jest eliminacja obrazów po-
chodzących spoza płaszczyzny ogniskowania, co w znaczący 
sposób poprawia kontrast oraz jakość uzyskanego obrazu. 
W tym celu do podświetlenia fragmentu tkanki wykorzy-
stuje się punktowe źródło światła, którego wiązka skupia 
się  dokładnie określonym punkcie i na dokładnie sprecy-
zowanej głębokości. Odbite światło powraca do detekto-
ra przez system optyczny mikroskopu oraz zlokalizowaną 
przed nim przesłonę z otworem. Przesłona ta zapobiega 
przedostawaniu się do detektora światła odbitego z sąsiadu-
jących, niebadanych obszarów tkanki [23]. Źródłem światła 
wykorzystywanego w refleksyjnej mikroskopii konfokalnej 
są lasery, emitujące różnej długości fale [24]. Rozdzielczość 
obrazu emitowanego przez urządzenie warunkują: roz-
miar przesłony z otworem, apertura numeryczna soczewki 
obiektywu (ang. numerical aperture – NA) oraz długość 
użytej fali. Na skutek obecności lokalnych różnic pomię-
dzy indeksami refrakcyjnymi badanej tkanki dochodzi do 
odbicia światła. Może to nastąpić również w sytuacji, kiedy 
rozmiar obrazowanego elementu jest zbliżony do długości 

oświetlającej go fali  [25]. Do środków immersyjnych uży-
wanych w badaniu – ze względu na przybliżoną wartość 
ich współczynników refrakcji do współczynnika refrakcji 
ludzkiego naskórka (1,33 do 1,34) – zalicza się wodę oraz 
wodne żele  [26]. Sekwencyjne skanowanie sąsiadujących 
obszarów (wzdłuż osi „x”, „y”, „z”) umożliwia uzyskanie 
pełnego, trójwymiarowego obrazu badanej tkanki. Skano-
wanie wzdłuż osi „x” i „y” (równolegle do skóry) pozwala 
na uzyskanie horyzontalnego przekroju na danej głębokości 
oraz stworzenie tzw. mozaiki. Przybliżenie poszczególnych 
pól mozaiki umożliwia uzyskanie powiększenia, podobnie 
jak przy wykorzystaniu obiektywów o różnym powiększe-
niu w trakcie konwencjonalnego badania histopatologicz-
nego  [27]. Skanowanie kolejnych płaszczyzn wzdłuż osi 
„z” (prostopadle do skóry) pozwala na obrazowanie serii 
coraz głębszych płaszczyzn horyzontalnych, zaczynając od 
warstwy rogowej naskórka, a kończąc na górnych partiach 
skóry właściwej (ang. stack)  [28]. Dzięki wykorzystaniu 
projekcji serii zdjęć wykonanych w tej samej płaszczyźnie 
(podobnie jak w fotografii poklatkowej), RCM umożliwia 
wizualizację dynamicznych procesów zachodzących w skó-
rze w czasie rzeczywistym, np. przepływu krwi [29]. W celu 
ograniczenia rozmycia obrazu (spowodowanego ruchem 
ciała) oraz zachowania kontaktu ze stosowanym w badaniu 
środkiem imersyjnym, urządzenie przymocowuje się do 
skóry za pomocą samoprzylepnego metalowego pierścienia 
oraz głowicy połączonej z nim mechanizmem zatrzasko-
wym [1]. Uzyskane w badaniu obrazy konfokalne prezento-
wane są  odcieniach szarości (Ryc. 1).

Ograniczenia refleksyjnej mikroskopii 
konfokalnej oraz potencjalne możliwości 
ich rozwiązania

W związku z ograniczoną możliwością penetracji w głąb 
skóry (około 200–300 µm), mikroskopia konfokalna umoż-
liwia jedynie obserwację naskórka, warstwy brodawkowatej 
oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej. 
Z  tego powodu metoda znajduje większe zastosowanie 
w  obrazowaniu zmian przednowotworowych oraz wcze-
snych stadiów zmian nowotworowych, niż zmian zaawanso-
wanych naciekających głębsze warstwy skóry. W przypadku 
zmian skórnych przebiegających z nasilonym rogowace-
niem, głębokość obrazowania może być jeszcze mniejsza ze 
względu na zwiększoną grubość warstwy rogowej. Poten-
cjalnym rozwiązaniem tego problemu może być wykorzy-
stanie innego źródła światła oraz innego środka immersyj-
nego w celu poprawy głębokości przenikania. 

Kolejnym ograniczeniem RCM jest możliwość obrazo-
wania wyłącznie w odcieniach szarości, co w znaczący spo-
sób utrudnia interpretację wyników badania. Zastosowanie 
egzogennych źródeł kontrastu mogłoby stanowić cenne 
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rozwiązanie. Jednak ze względu na wysoką cenę (wielo-
krotnie przewyższającą koszt zakupu konwencjonalnego 
mikroskopu optycznego), dostępność metody jest aktualnie 
ograniczona. 

Dodatkowymi wadami RCM mogą być również niepo-
ręczność mikroskopu konfokalnego (spowodowana jego 
dużym rozmiarem) oraz trudność w zastosowaniu na nie-
równej powierzchni (Ryc. 2). Z pewnością dalszy postęp 
techniki doprowadzi do stworzenia mniejszego, tańszego, 
wygodniejszego i być może ręcznego modelu tego urzą-
dzenia. Nie należy zapominać również o fakcie, że skom-
plikowana obsługa techniczna oraz procedura interpretacji 
wyników wymagają od użytkownika nieustannego samo-
kształcenia. Większe rozpowszechnienie techniki wśród 
dermatologów i patomorfologów z pewnością zaowocuje 
stworzeniem czułych i swoistych oraz jasno sprecyzowanych 
algorytmów diagnostycznych dla wielu rozpoznań oraz do-
prowadzi do poszerzenia zakresu możliwych zastosowań. 

Pomimo zaprezentowanych powyżej licznych ograni-
czeń metody, nie należy jednak zapominać, że RCM sta-
nowi doskonałe wsparcie w szybkiej diagnostyce niety-
powych obrazów klinicznych, zmniejszając jednocześnie 
potrzebę wykonania czasochłonnego i inwazyjnego badania 
histopatologicznego.

Podsumowanie

Wprowadzenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej sta-
nowi milowy krok w dziedzinie diagnostyki chorób skóry. 
Metoda ta umożliwia obrazowanie w czasie rzeczywistym 

naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in vivo 
z  dokładnością porównywalną do tradycyjnego badania 
histopatologicznego. Badanie histopatologiczne nadal jest 
złotym standardem w diagnostyce chorób skóry, jednak ze 
względu na swój inwazyjny charakter posiada wiele ograni-
czeń w zakresie fizjologii i patologii skóry. Rozpowszech-
nienie RCM z pewnością doprowadzi do ograniczenia po-
trzeby wykonywania czasochłonnych i inwazyjnych biopsji 
diagnostycznych, otwierając jednocześnie wiele nowych 
możliwości w  zakresie obserwacji dynamiki zmian zacho-
dzących w skórze. Obecnie refleksyjna mikroskopia konfo-
kalna jest metodą rozwijającą się, przez co posiada jeszcze 
wiele ograniczeń. Dalsze badania oraz popularyzacja tej 
obiecującej metody z pewnością doprowadzą do jej rozwoju, 
upowszechnienia oraz likwidacji ograniczeń. 
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