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Prze pro wa dza jąc ba da nie der mo sko po -
we me to dą kla sycz ną, po wierzch nię ba da nej
zmia ny po kry wa się pły nem im mer syj nym
(naj czę ściej olej kiem mi ne ral nym, od po wie -
dnim że lem czy al ko ho lem), który eli mi nu je
odbi cie i roz pra sza nie świa tła i spra wia, że
war stwa ro go wa na skór ka sta je się prze źro -
czy sta. Umoż li wia to uwi docz nie nie ko lo rów
i struk tur znaj du ją cych się pod po wierzch nią
na skór ka. Za po mo cą ręcz nych der mo sko -
pów, w których wy ko rzy stu je się świa tło spo -
la ry zo wa ne (der mo sko pia po la ry za cyj na),
moż na uwi docz nić głę bo kie war stwy skóry
bez ko niecz no ści zwil ża nia jej po wierzch ni

lub za po mo cą bez po śre dnie go kon tak tu
urzą dze nia z po wierzch nią zmia ny[2].

W der mo sko pii wy ko rzy stu je się der ma -
to sko py kla sycz ne, ste re o mi kro sko py, der -
ma to sko py po łą czo ne z apa ra tem cy fro wym
oraz wi de o der ma to sko py[2]. Szcze gól nie 
ce nio ne są der ma to sko py, które po zwa la ją
na ar chi wi za cję obra zów skóry. Umoż li wia
to na później szą ana li zę po rów naw czą, rów -
nież z wy ko rzy sta niem me tod ana li zy i prze -
twa rza nia obra zów oraz prze sy ła nia obra -
zów dro gą in ter ne to wą w ce lu np. te le kon -
sul ta cji[2]. Pew ną wa dą der ma to sko pów 

dermatologia

Der ma to sko pia (der mo sko pia, mi kro sko pia po wierzch nio wa skóry,
mi kro sko pia eplu mi ne scen cyj na) to me to da in vi vo nie in wa zyj ne go ba -
da nia dia gno stycz ne go oce nia ją ca struk tu ry skóry nie do strze gal ne go -
łym okiem. Der ma to skop jest urzą dze niem wy po sa żo nym 
w we wnę trz ne źródło świa tła, obe cnie naj czę ściej ja ko oświe tle nie
wy ko rzy stu je się dio dy LED[1]. Der ma to sko pia po zwa la na od 10- do
20-krot ne po więk sze nie obra zu skóry w kla sycz nych der ma to sko pach
lub do 100 ra zy przy za sto so wa niu wi de o der ma to sko pów/der ma to -
sko pów cy fro wych[2]. 
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wy po sa żo nych w moż li wość akwi zy cji obra -
zów jest ry zy ko znie kształ ce nia obra zu (brak
ide al ne go odwzo ro wa nia) pod czas ar chi wi -
za cji lub wy świe tla nia obra zu na mo ni to rze
kom pu te ra. 

Za sa dni czym ce lem der mo sko pii jest
dia gno sty ka róż ni co wa zmian barw ni ko -
wych, wy ma ga ją cych wy cię cia chi rur gicz ne -
go (ta kich jak: czer niak, rak pod staw no ko -
mór ko wy, nie które zna mio na aty po we) od
zmian ła god nych wy ma ga ją cych tyl ko okre -
so wej kon tro li. 

Oce na zmian opie ra się na ana li zie pa ra -
me trów nie wi docz nych go łym okiem, ta kich
jak: róż no rod ność barw, od gra ni cze nie, asy -
me tria, a tak że oce na struk tur (krop ki, glo bu -
le, sia tecz ka, ob sza ry o za tar tej struk tu rze,
una czy nie nie)[3]. 

Der mo sko pia na le ży do me tod dia gno -
stycz nych umoż li wia ją cych wstęp ną kwa li fi -
ka cję nie tyl ko zmian me la no cy to wych
i odróż nie nia ich od po zo sta łych, ale rów -
nież uła twia przedza bie go wą kwa li fi ka cję wy -
bra nych zmian skór nych przed za sto so wa -
nym le cze niem m.in. wy kwi tów w prze bie -
gu wi ru so wych za ka żeń skóry, jak np. mię -
cza ka za ka źne go lub bro da wek wi ru so -
wych[4]. Po nad to der mo sko pia mo że być
sto so wa na do ana li zy wszy st kich in nych
zmian, które mo gą być ob ser wo wa ne na
skórze. Współ cze sna dia gno sty ka naj gro -
źniej sze go no wo two ru skóry, czer nia ka, nie
mo że się odbyć bez ba da nia der mo sko po -
we go, które go czu łość wy no si 83-89%,
a swo i stość 68-83%[5].

Za sto so wa nie der mo sko pii zwięk sza traf -
ność roz po zna wa nia o 5-30% w sto sun ku do
ba da nia kli nicz ne go okiem nie u zbro jo nym, co
za le ży od fo to ty pu skóry i do świad cze nia le ka -
rza. Po nad to mo że po zwo lić na dia gno sty kę
zna mion dys pla stycz nych w fa zie ak tyw nej,
mo gą cej pro wa dzić do trans for ma cji no wo -
two ro wej oraz kwa li fi ka cję ta kich zmian do
wcze sne go usu nię cia chi rur gicz ne go[2]. 

Wy bór apa ra tu ry jest trud ny, a moż li wo -
ści wie le. Przy wy bo rze der ma to sko pu/wi -
de o der ma to sko pu na le ży zwrócić uwa gę na
na stę pu ją ce pa ra me try:
• ja kość opty ki,
• roz dziel czość obra zo wa nia/odwzo ro wa -

nia,
• moc i jed no rod ność oświe tle nia,
• in tu i cyj ność opro gra mo wa nia po zwa la ją -

ce go na ar chi wi za cję i prze twa rza nie
obra zów,

• kom pa ty bil ność z in ny mi już po sia da ny mi
na rzę dzia mi, włącz nie z kom pu te rem,

• spo sób wy ko rzy sta nia.

Ja kość ele men tów optycz nych od po wie -
dzial na jest za wier ne odwzo ro wa nie obra zu
– za rów no je go kształ tu, jak i ko lo rów. Im
lep sza ja kość ele men tów optycz nych, tym
wy ższe uzy ski wa ne po więk sze nie bez znie -
kształ ceń obra zu. 

Na le ży w tym miej scu zwrócić uwa gę na
dwa po ję cia: po więk sze nie optycz ne i po -
więk sze nie cy fro we (zo om optycz ny i zo om
cy fro wy). To dru gie, czy li po więk sze nie cy -
fro we, jest ni czym wię cej jak pro stą ope ra cją
cy fro wą, która mo że być prze pro wa dzo na
na każ dym kom pu te rze wy po sa żo nym
w naj pry mi tyw niej szy pro gram do wy świe tla -
nia obra zów. Cy fro we po więk sza nie obra zu
za wsze pro wa dzi do spad ku ja ko ści obra zu.

Dru gim waż nym pa ra me trem jest roz -
dziel czość obra zo wa nia. W du żym upro -
szcze niu moż na stwier dzić, że im jest ona
wy ższa, tym le piej. Obe cnie więk szość cy -
fro wych der ma to sko pów po zwa la oglą dać
zmia ny w roz dziel czo ści Full HD (1080 na
1920 pi kse li). Im wy ższa roz dziel czość, tym
wię cej punk tów bu du ją cych obraz, a tym sa -
mym je go wy ższa ja kość. 

Na le ży rów nież zwrócić uwa gę na spo -
sób oświe tla nia skóry. Z re gu ły wy ko rzy stu -
je się świa tło LED. Waż na jest nie tyl ko moc
ele men tów oświe tla ją cych, ale rów nież
rów no mier ność oświe tle nia, a tak że je go



tem pe ra tu ra bar wo wa, która od po wia da
m.in. za wier ność odwzo ro wa nia ko lo rów
obra zo wa ne go obiek tu. Więk szość der ma -
to sko pów po zwa la obe cnie na akwi zy cję i ar -
chi wi zo wa nie obra zów skóry. Dzię ki te mu
moż li we jest ich po rów ny wa nie ze wzor cem
lub, je śli to ko niecz ne, skon sul to wa nie te le -
me dycz ne z in nym spe cja li stą. Sy stem do ar -
chi wi za cji, ana li zy, prze twa rza nia i wy sy ła nia
obra zów po wi nien być ma ksy mal nie upro -
szczo ny, aby po zwa lał na spraw ną ob słu gę
w ra mach pro wa dzo ne go ba da nia przedmio -
to we go. Po nad to der ma to sko py czę sto po -
zwa la ją na roz sze rze nie ana li zy, dzię ki do dat -
ko wym pro gra mom, np. o ba da nie tri cho -
sko po we. War to rów nież zwrócić uwa gę na
kom pa ty bil ność urzą dze nia z in ny mi na rzę -
dzia mi, który mi się po słu gu je my w swo jej
prak ty ce le kar skiej. Do ty czy to rów nież kom -
pu te ra. Nie wszy st kie sy ste my bę dą pra co -

wa ły jed no cze śnie w sy ste mie Win dows
i iOS (Ap ple).

Wy bie ra jąc na rzę dzie do obra zo wa nia
zmian, na le ży uwzglę dnić rów nież in ten syw -
ność i spo sób je go wy ko rzy sta nia. Na ryn ku,
oprócz urzą dzeń ma łych i mo bil nych, są
rów nież go to we sy ste my, które po zwa la ją
na odwzo ro wa nie ca łej po wierzch ni cia ła pa -
cjen ta, a na stęp nie au to ma tycz ne po rów na -
nie wszy st kich zmian po upły wie okre ślo ne -
go cza su. Po zwa la to ob ser wo wać dy na mi kę
zmian barw ni ko wych i uła twia ich kwa li fi ka -
cję do ewen tu al ne go usu nię cia. 

Wśród do stęp nych na pol skim ryn ku
urzą dzeń moż na wy brać sy ste my mo bil ne
z moż li wo ścią podłą cza nia do lap to pa, ta ble -
tu czy smart fo na, jak rów nież urzą dze nia sta -
cjo nar ne z sy ste ma mi jed no-, dwu- i trój ka -
me ro wy mi.
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Po ni żej przed sta wio no prze gląd czte -
rech po pu lar nych mo de li róż nią cych się mię -
dzy so bą waż ny mi pa ra me tra mi. 

Di no-Li te Der ma Sco pe (MEDL4DW)
jest naj lżej szym i naj mniej szym prze no śnym
urzą dze niem cy fro wym, przy po mo cy
które go moż na uzy skać od 10- do 50-krot -
nie po więk szo ny obraz zmia ny skór nej
w roz dziel czo ści 1280 x 1024 pi kse li,
a wbu do wa ny filtr po la ry zu ją cy mi ni ma li zu je
efekt odbi ja nia świa tła od skóry. 

Obraz zo sta je za pi sa ny w pa mię ci kom -
pu te ra podłą czo ne go przy po mo cy ka bla
USB, dzię ki opro gra mo wa niu Win dows: Di -
no Cap tu re oraz Mac: Di no Xco pe. Ist nie je
rów nież moż li wość do ku pie nia opro gra mo -
wa nia Der ma Vu po zwa la ją ce go ma po wać
i ka ta lo go wać ba zę pa cjen tów. Każ de zdję cie
lub film moż na pod dać spe cja li stycz nej
obrób ce i po mia rom (dłu gość, ob wód oraz
po le zmia ny).

Pro du cent w swo jej ofer cie po sia da
rów nież mo del MEDL7W z ka me rą 5 Mpix
o roz dziel czo ści 2592 x 1944 pi kse li, ofe ru -
jąc po więk sze nie 20-200 ra zy (usta wie nia
ma nu al ne przy po mo cy po krę tła). Mo del ten
za o pa trzo ny jest w opro gra mo wa nie Der -
ma Vu (z funk cją tri cho sko pii) do ma po wa nia
ob ser wo wa nych zmian na cie le oraz do ła -

twe go i szyb kie go ze sta wia nia zdjęć z hi sto rii
wi zy ty pa cjen ta w ga bi ne cie le ka rza.
http://www.in fi ni ta.co

Nie miec ki Vi sio med AG pro po nu je 
Mi cro DERM D120 oraz Mi cro DERM F80

Mi cro DERM D120 to wi de o der ma to -
skop z ka me rą HD i opty ką Pen tax oraz po -
więk sze niem optycz nym: 15, 30, 50, 80
i 120 ra zy. Po zwa la au to ma tycz nie przy wo -
ły wać pa ra me try ka me ry (ogni sko wa nia,
po więk sze nia, bar wy, oświe tle nia i ba lan su
bie li) dla zdjęć wy ko ny wa nych w tej sa mej
lo ka li za cji w róż nym cza sie, a zin te gro wa ny
sy stem „mo le ma na ge ment” uła twia po -
rów ny wa nie obra zów z ko lej nych ba dań
kon trol nych.

Mi cro DERM F80 to pro sty i in tu i cyj ny
wi de o der ma to skop z po więk sze niem: 20,
40, 60 i 80 ra zy (bez funk cji ka me ry HD).
Au to ma tycz nie przy wo łu je pa ra me try ka me -
ry dla zdjęć wy ko ny wa nych w tej sa mej lo ka -
li za cji w róż nym cza sie (ogni sko wa nie, po -
więk sze nie, bar wa, oświe tle nie i ba lans bie -
li). Oby dwa sy ste my pra cu ją na tym sa mym
opro gra mo wa niu. Pro du cent ofe ru je dla
każ de go z nich do wol ność wy bo ru kon fi gu -
ra cji: z kom pu te rem sta cjo nar nym lub lap to -
pem, pra cu ją cym w sy ste mie Win dows lub
Ios (Ap ple). Wy po sa żo ne są w au to ma tycz -

Ryc. 1. Dino-Lite DermaScope (MEDL7W).



ną ana li zę kom pu te ro wą zna mion da ją cą
użyt kow ni ko wi wspar cie dia gno stycz ne.
Ofer ta fir my obej mu je rów nież opro gra mo -
wa nie do tri cho sko pii, wi zu a li za cji uszko dzeń
po sło necz nych (w świe tle UV) oraz dia gno -
sty ki fo to dy na micz nej.

Ja ko opcja do dat ko wa lub sa mo dziel ne
urzą dze nie wy stę pu je Mi cro DERM Skin map
PLUS. Po zwa la na ma po wa nie zna mion na
ca łym cie le, au to ma tycz nie wy ko nu jąc zdję -
cia od gło wy do stóp w szyb kim tem pie
i z wy so ką do kład no ścią, po rów ny wać obra -
zy wy ko ny wa ne w cza sie ko lej nych wi zyt.
http://www.bech told.pl

Nie miec ki pro du cent ofe ru je Der mo -
sco pe Po rta ble Gold czy li mo bil ną we rsję
skon fi gu ro wa ną z no te bo o kiem, we rsję sta -
cjo nar ną Fo to-Fin der Ve xia 800 HD, jak
rów nież roz sze rzo ną we rsję Fo to-Fin der
Bo dy Stu dio oraz Bo dy Stu dio ATBM umoż li -
wia ją cą wy ko na nie peł nej ma py cia ła w spo -
sób au to ma tycz ny. Sy ste my za o pa trzo ne są
w ka me ry Me di cam 800 w roz dziel czo ści
Full HD, które uży wa ją tyl ko zo o mu optycz -
ne go, dzię ki cze mu nie ob ser wu je my utra ty
ja ko ści w za leż no ści od po więk sze nia. 

Fo to Fin der Bo dy stu dio Com ple te słu ży
do ma po wa nia zna mion na ca łym cie le

w 17-20 stan dar do wych po zy cjach pa cjen ta,
na stęp nie po rów na nia zdjęć wyj ścio wych ze
zdję cia mi uzy ska ny mi w ko lej nych od stę pach
cza su. Wła ści wo ści opro gra mo wa nia i sprzę -
tu, jak np. spe cjal ne sta ty wy i wska źni ki la se -
ro we do po zy cjo no wa nia pa cjen ta, umoż li -
wia ją do ku men to wa nie po wierzch ni skóry
w jed no li ty spo sób, a sy ste my eks perc kie
Bo dy scan Pro wy szu ku ją au to ma tycz nie
podej rza ne zna mio na i ozna cza ją je na obra -
zie kli nicz nym.

Wszy st kie sy ste my za o pa trzo ne są
w Mo le a na ly zer, który po zwa la na ob ser wa -
cję zmian me la no cy to wych po przez ze sta -
wie nie zdjęć w da nym przedzia le cza su. Pro -
gram ten umoż li wia rów nież ana li zę dwóch
zmian rów no cze śnie, po rów na nie pa ra me -
trów oraz kla sy fi ka cję zmian na: ła god ne
i zło śli we za po mo cą al ge bra icz nych al go ryt -
mów ana li zu ją cych pa ra me try ge o me trycz -
ne, na sy ce nie ko lo rem oraz struk tu rę zmia -
ny. Osta tecz ną dia gno zę podej mu je jed nak
le karz po we ry fi ka cji oce ny kom pu te ro wej
ba da ne go zna mie nia z wła sny mi ob ser wa -
cja mi i wie dzą a prio ri.

W ofer cie fir my znaj du je się rów nież
opro gra mo wa nie do ba da nia skóry gło wy
owło sio nej oraz cy fro wej oce ny struk tu ry
wło sa Tri cho sca le. Moż li we jest bez bo le sne
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MicroDERM D120 
w wersji z iMac

MicroDERM D120Ryc. 2. MicroDERM F80
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ba da nie ilo ścio we wło sów w fa zie ana ge nu,
te lo ge nu oraz w sta dium ter mi nal nym. 
http://www.con sul tro nix.pl

Wi de o der ma to sko py au striac kiej fir my
Der ma Me di cal Sy stems do stęp ne są w we -
rsjach prze no śnych w se rii Derm DOC oraz
sta cjo nar nych w se rii Mo le Max. Wszy st kie
we rsje po sia da ją au to ma tycz nie roz po zna -
wal ny tryb zdjęć ma kro i mi kro w po więk -
sze niu do 100 ra zy. Dzię ki uży ciu świa tła
spo la ry zo wa ne go nie ma ko niecz no ści uży -
wa nia olej ku im mer syj ne go czy in ne go pły -
nu łącz ni ko we go.

Derm DOC to prze no śna we rsja sy ste -
mu Mo le Max I do cy fro wej mi kro sko pii fo -
to lu mi ne scen cyj nej (DELM) i der ma to lo -
gicz nych zdjęć ma kro o roz dziel czo ści
obra zu 1280 x 1024. Ta tań sza we rsja po -
sia da funk cję prze źro czy ste go na kła da nia
obra zu w try bie „na ży wo”, uła twia ją ce go
po wtór ne ba da nie pa cjen ta. Naj now szy
mo del Derm DOC HR po sia da ka me rę Full
HD o roz dziel czo ści 1920 x 1080. Prze no -
śne we rsje są ła twe do sa mo dziel nej in sta -
la cji, mo gą być podłą czo ne z do wol nym
kom pu te rem wy po sa żo nym w po rt USB.
Naj wyż szej kla sy mo del Mo le Max HD wy -
po sa żo ny jest w cy fro wą ka me rę Full HD
o roz dziel czo ści 1920 x 1080 i dwa mo ni -

to ry po zwa la ją ce le piej wi zu a li zo wać po bie -
ra ne obra zy pa cjen ta, a do dat ko wy mo ni tor
LCD w kor pu sie ka me ry uła twia wy ko ny -
wa nie zdjęć mi kro sko po wych.

Sy ste my te go pro du cen ta po sia da ją
wbu do wa ny mo duł dia gno stycz ny – Mo le -
Max Exper ti zer Plus opie ra ją cy się na ba zie
zdjęć hi sto pa to lo gicz nych, wspo ma ga ją cy
oce nę za po mo cą re gu ły ABCD oraz sied -
mio punk to wej ska li oce ny zna mion. Po sia -
da ją rów nież opcję au to ma tycz nej oce ny
zna mion (Mi cro E xpert). Moż na rów nież
wpro wa dzić pro gram Tri cho Scan do oce ny
tri cho sko po wej. Funk cja bo dy map ping
umoż li wia wy ko na nie do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej ca łe go cia ła z opcjo nal nym au to -
ma tycz nym po rów ny wa niem zdjęć w cza -
sie (Ma cro E xpert). Ist nie je rów nież moż li -
wość im por to wa nia obra zów po zy ska nych
z cy fro we go apa ra tu fo to gra ficz ne go do ba -
zy Mo le Maxa.
http://www.plu sul tra.pl 

Do ko nu jąc wy bo ru der ma to sko pu, sto i -
my przed nie la da wy zwa niem. Po mi ja jąc
aspek ty fi nan so we, po zo sta je nam rów nież
zde cy do wać się, czy chce my sy stem prze no -
śny, czy sta cjo nar ny, czy de cy du je my się na
do dat ko we opro gra mo wa nia, w ja kiej roz -
dziel czo ści bę dą wy ko ny wa ne zdję cia, wre -

Ryc. 3. Bodystudio ATBM           Dermoscope PORTABLE Gold                  Vexia 800 HD.
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szcie – czy sy stem dzia ła in tu i cyj nie i wy ka zu -
je się du żą ła two ścią wy ko ny wa nia zdjęć,
a po tem od na le zie nia go i ewen tu al ne go 
po rów na nia z po prze dnim (tab. 1).

Waż ne jest rów nież, czy po sia da my na
ty le miej sca w ga bi ne cie, by zmie ścić nie -
ma łe urzą dze nia (kom pu ter, mo ni tor, kla -
wia tu ra, dru kar ka) oraz wa ga sa mej ka me -
ry, którą bę dzie my pra co wać, wy ko nu jąc
pra cę kil ka go dzin dzien nie. Nie za leż nie, ja -
kie go wy bo ru do ko na my, wciąż nie za stą -
pio nym i nie odłącz nym na rzę dziem pra cy
każ de go der ma to lo ga, po zo sta je der ma to -
skop ręcz ny do szyb kiej we ry fi ka cji zmian
skór nych, bez które go więk szość prak ty ku -
ją cych der ma to lo gów nie wy o bra ża so bie
wy ko ny wa nia te go za wo du. 
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Ryc. 4.  MoleMax II                  Mole Max HD                            DermDOC      

MoleMax

TAK

2 Mpix

100 razy

TAK

TAK

TAK

FotoFinder

TAK

2 Mpix

70 razy

NIE

NIE

TAK

MicroDERM D120

TAK

2 Mpix

120 razy

TAK

TAK

TAK

Dino-Lite
DermaScope

TAK

5 Mpix

200 razy (man.)

TAK

NIE

TAK

Oœwietlenie LED

Kamera 

Powiêkszenie max.

Obraz dermoskopowy i overviev bez
wymiany cz. mechanicznych

Sterowanie oprogramowaniem 
z kamery

Trichoskopia

Ta be la 1. Porównanie parametrów wybranych dermatoskopów.




