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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОЇ
СПЕКТРОСКОПІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН

ШКІРИ НА ПРИКЛАДІ МЕЛАНОМИ

Досліджені спектри фотолюмінесценції зразків шкіри здорової людини та шкіри із злоякі-
сною меланомою та невусом (джерела збудження N-лазер, He-Cd-лазер, T=300К).

Вступ. Меланома шкіри є злоякісною пухлиною, яка за біологічною будовою,

особливостям виникнення та важкому клінічному процесу істотно відрізняється від

інших новотворів шкіри. Онкологічна захворюваність меланомою у світі щорічно

складає 7 – 8 млн. чоловік [1]. Численні літературні дані свідчать про те, що в бі-
льшості країн світу простежується зростання числа захворювань, так за минули 40

років імовірність захворювань на злоякісну меланому шкіри збільшилась у десятки

разів [2]. Дотепер остаточний діагностичний висновок щодо захворювання може

бути зроблений тільки на підставі цитологічного або гістологічного дослідження.
Часто при діагностиці злоякісної меланоми не може бути поставлено чіткого діаг-
нозу, тому що вона має схожі ознаки з пігментним невусом. Оскільки лікарі - онко-
логи вважають за необхідне видаляти підозрілі в розумінні малігнізації пігментні

невуси або травмовані новотвори шкіри [1], то проблема швидкого та точного ви-
значення діагнозу на ранніх стадіях розвитку злоякісних меланоми останнім часом

стає дедалі актуальнішою.

Фахівцями в галузі спектроскопії зроблено припущення, що застосування ме-
тоду люмінесцентного аналізу для діагностики злоякісної меланоми шкіри може

бути ефективним. Така можливість побудована на припущенні, відповідно до якого

звичайна здорова шкіра, злоякісна меланома та пігментний невус повинні мати різ-
ні спектри фотолюмінесценції (СФ). Використання методу люмінесцентної спект-
роскопії для дослідження оптичних властивостей шкіри було застосовано порівня-
но недавно, і більшість досліджень у цій області сконцентровано на вивченні пи-
тань щодо впливу окремих шарів шкіри на розповсюдження, поглинання та відбит-
тя світла [3–8]. Посилання на використання цього методу для діагностики пігмент-
них новоутворень у літературі майже не зустрічалось. З цього приводу є лише

окремі публікації [9–11].

Зразки та методи дослідження. Об’єктами дослідження були: здорова шкіра

людини, пігментний невус та злоякісна меланома. Зразки являли собою мікрозрізи

посмертної шкіри чотирьох людей: 2 чоловіки (43 та 61 рік) та 2 жінки (52 та 35 ро-
ків). Для уникнення розладу шкіри зразки попередньо були висушені та заспиртова-
ні. Потім вони розміщувались на препаратному склі та були покриті шаром  бальза-
му, який використовується в якості консерванту.

Дослідження проводилось на автоматизованому оптичному спектральному

комплексі призначеному для реєстрації СФ у спектральному діапазоні від 200 до

1200 нм із наступною математичною обробкою результатів досліджень. Зразки

збуджувались лазерами двох типів: N-лазером з довжиною хвилі λзб = 337 нм та Не-
Сd-лазером  з λзб = 441,6 нм при кімнатній температурі Т = 300 К.
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Отримані результати та обговорення. СФ здорової шкіри (рис. 1) в

дослідженому діапазоні мали один максимум випромінювання: 1-ї людини (жінка

віком 52 роки)  λмах = 420 нм,   2 - ї людини (жінка віком 35 років)  λмах = 408 нм.
Дані щодо параметрів СФ наведені в табл. 1.

Рис. 1. СФ шкіри здорової людини: 1 – СФ 1-ї людини (жінка віком 52 роки),
2 – СФ 2-ї людини (жінка віком 35 років)

Таблиця 1
Параметри СФ шкіри здорової людини

Здорова шкіра 1-ї людини Здорова шкіра 2-ї людини

λмах, нм ∆λ, нм I/Imax λмах, нм ∆λ, нм I/Imax

420 115 1.00 408 100 1.00

λмах—довжина хвилі, яка відповідає максимальній інтенсивності СФ, ∆λ – на-
півширина СФ, І/ Imax – нормоване  значення інтенсивності випромінювання (відпо-
відні параметри СФ будуть використані і в інших таблицях).

Рис. 2. СФ шкіри здорової людини: 1 – СФ 3-ї людини (чоловік віком 43 роки),
2 – СФ 4-ї людини (чоловік віком 61 рік)

Таблиця 2

Параметри СФ шкіри здорової людини
Здорова шкіра 3-ї людини Здорова шкіра 4-ї людини

λмах, нм ∆λ, нм I/Imax λмах, нм ∆λ, нм I/Imax

413 150 1.00 440 175 1.00
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Подібні дані було отримано при вивчені СФ шкіри здорових чоловіків віком

43 роки та 61 рік. Установлено, що вони мають один максимум: λмах1 = 413 нм та

λмах1 = 440 нм (рис.2). Параметри СФ наведені в табл.2.

При вивченні СФ пігментного невуса (рис. 3) виявлено, що в цьому діапазоні

вони мають два максимуми: для 1-ї людини λмах1 = 404 нм при I/Imax = 0,78;
λмах2 = 533,5 нм при I/Imax = 1,00, а для 2 – ї людини λмах1 = 412,5 нм при I/Imax = 0,81;

Рис. 3. СФ пігментного невуса: 1 – СФ 1-ї людини, 2 – СФ 2-ї людини

Таблиця 3

Параметри СФ пігментного невуса
Пігментний невус 1-ї людини Пігментний невус 2-ї людини

λмах, нм ∆λ, нм I/Imax λмах, нм ∆λ, нм I/Imax

404 125 0.78 412.5 130 0.81
533.5 110 1,00 533 110 1,00

Рис. 4. СФ злоякісної меланоми: 1 – СФ 1-ї людини, 2 – СФ 2-ї людини

Таблиця 4

Параметри СФ злоякісної меланоми
Злоякісна меланома 1-ї людини Злоякісна меланома 2-ї людини

λмах, нм ∆λ, нм I/Imax λмах, нм ∆λ, нм I/Imax

410 130 0.84 409 135 0.98
519 95 1.00 526 90 1.00

λмах2 = 533 нм при I/Imax = 1,00. Дані щодо параметрів СФ наведені в табл. 3. Подібні

СФ були отримані при дослідженні пігментного невуса у 3-ї та 4-ї людини.
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При дослідженні СФ злоякісної меланоми (рис. 4) було виявлено, що вони,

майже як і СФ пігментного невуса, мають також два максимуми: для 1-ї людини

λмах1 = 410 нм при        I/Imax = 0,84;  λмах2 = 519 нм при I/Imax = 1,00; а для 2 - ї людини

λмах1 = 409 нм при I/Imax = 0,98;  λмах2 = 526 нм при I/Imax = 1,00. Дані щодо параметрів

СФ наведені в табл. 4.

Схожі дані були отримані і при вивченні спектрів люмінесценції зразків шкі-
ри уражених на меланому 3-ї та 4-ї людини (рис.5). Спектри люмінесценції мела-
номи людини у видимому діапазоні мають два максимуми: 3-ї людини λмах1 = 413
нм, при I/Imax = 0,82;  λмах2 = 535 нм, при I/Imax = 1,00,  4 - ї людини λмах1 = 386 нм, при
I/Imax = 0,82;  λмах2 = 534 нм, при I/Imax = 1,00. Дані щодо параметрів СФ наведені в

табл. 5.

З наведених вище отриманих результатів можна зробити деякі висновки:

По-перше, якщо співставити рис. 1 та рис. 2 можна бачити, що СФ здорової

шкіри різних людей подібні. Так, у 1-ї людини максимум інтенсивності приходить-
ся на λмах = 420 нм, у 2-ї – на λмах = 408 нм. Напівширина СФ 1-ї людини ∆λ = 100
нм, а другої людини ∆λ = 115 нм. Ці ствердження співпадають з даними отримани-
ми в [4–6]. Також можна помітити відсутність характерних екстремумів, які

пов’язані зі спектром поглинання гемоглобіну, оскільки зразки зроблено з посмерт-
ної шкіри людини [4; 6].

По-друге, СФ здорової шкіри суттєво відрізняється від СФ пігментного неву-
са та меланоми. Вони мають ще один характерний максимум. Так для пігментного

невуса 1-ї людини положення цього максимуму знаходиться на довжині хвилі λмах =
533,5 нм, для злоякісної меланоми на λмах = 519 нм, а положення максимуму пігмен-
тного невуса 2-ї людини – λмах2 = 533 нм, злоякісної меланоми – λмах2 = 526 нм. Та-
ким чином, при зіставленні СФ пігментного невуса та меланоми спостерігається

зсув положення другого максимуму в короткохвильовий бік.

Рис. 5 СФ злоякісної меланоми: 1 – СФ 3-ї людини, 2 – СФ 4-ї людини

Таблиця 5

Параметри СФ злоякісної меланоми
Злоякісна меланома 3-ї людини Злоякісна меланома 4-ї людини

λмах, нм ∆λ, нм I/Imax λмах, нм ∆λ, нм I/Imax

413 135 0.82 386 130 0.82
535 120 1.00 534 125 1.00
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По-третє, хоча СФ злоякісної меланоми та пігментного невуса подібні, але ін-
тенсивність випромінювання в області першого максимуму СФ меланоми більше за

інтенсивність випромінювання у першому максимумі СФ пігментного невуса.

У подальшому, з метою розробки ефективної діагностики на захворювання

шкіри, методику вимірювання СФ бажано вдосконалити: поширити діапазон тем-
ператур вимірювання, використати інші джерела збудження тощо. Це дасть можли-
вість більш суттєво розрізняти СФ меланоми та пігментного невуса.

На жаль, збудження СФ шкіри людини за допомогою He-Cd-лазера з довжи-
ною хвилі λзб = 441,6 нм у цьому плані не дало бажаних результатів, оскільки отри-
мані СФ були подібні та малоінформативні.

Висновки. Експериментально підтверджено, що ефективним джерелом збу-
дження для діагностики захворювань шкіри методом люмінесцентної спектроско-
пії є N-лазер з довжиною хвилі λзб = 337 нм. Побачити різницю між СФ зразків, які

збуджувались He-Cd-лазером з λзб = 441,6 нм майже неможливо. На підставі вимі-
рів СФ шкіри людини потенційно можливо розробити методику діагностики за-
хворювань на ранніх стадіях. Медичні методи діагностування дають точний ре-
зультат, але їхня реалізація потребує значного часу – кількох діб. Діагностування

люмінесцентним методом надало б можливість отримання інформації про необ-
хідний об’єкт протягом декількох хвилин. Зрозуміло, що в цьому випадку вимірю-
вання треба буде проводити безпосередньо на реальному об’єкті дослідження.

Исследованы спектры фотолюминесценции образцов кожи здорового человека и кожи,
пораженной злокачественной меланомой и невусом (источники возбуждения N-лазер, He-Cd-
лазер, T=300К).

It has been investigated the photoluminescence spectra of normal human body, skin with malig-
nant melanoma and naevi (radiation source N-laser, He-Cd-laser, T=300K).
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