
dermatologia

Der mo sko pia (daw niej uży wa na na zwa der ma to sko pia) to ba da nie
po le ga ją ce na ob ser wa cji skóry oraz jej przy dat ków za po mo cą urzą -
dze nia, które jest po łą cze niem lu py ze źródłem świa tła. Wi de o der mo -
sko pia jest na to miast ba da niem, pod czas które go utrwa lo ne spe cjal ną
ka me rą obra zy zo sta ją za pi sa ne w pa mię ci kom pu te ra. Umoż li wia to
po rów ny wa nie po zy ski wa nych na prze strze ni cza su obra zów skóry
oraz jej przy dat ków. W ar ty ku le omówio no prak tycz ne aspek ty wy ko -
ny wa nia ba dań z uży ciem wspo mnia nych tech no lo gii.

Der mo sko pia

W cza sie ba da nia der mo sko po we go
ana li zo wa ny ob szar skóry za zwy czaj jest po -
kry wa ny pły nem (roz two rem al ko ho lu, olej -
kiem im mer syj nym lub roz two rem so li fi zjo -
lo gicz nej). Uży cie środ ka im mer syj ne go re -
du ku je zja wi sko odbi ja nia pro mie ni świe tl -
nych i zwięk sza prze zier ność war stwy ro go -
wej. Umoż li wia to wi zu a li za cję okre ślo nych
struk tur na skór ka, łą cza skór no-na skór ko we -
go oraz war stwy bro daw ko wa tej skóry.
W wie lu przy pad kach moż na tak że wnio sko -
wać o głę bo ko ści umiej sco wie nia me la ni ny
w skórze. Okre ślo ne zja wi ska ob ser wo wa ne
w der mo sko pii sta no wią odzwier cie dle nie
obra zów hi sto pa to lo gicz nych, co prze kła da
się na zwięk sze nie pew no ści co do roz po -

zna nia i moż li wość od stą pie nia w czę ści
przy pad ków od bio psji. 

Ist nie ją apa ra ty ręcz ne z moż li wo ścią re -
gu la cji na tę że nia świa tła, a na wet z moż li wo -
ścią ko rek ty diop tra żu, ko rek ty bar wy swia -
tła, czy wy bo ru ko lo ru pod świe tla ją cych diod
(ta ostat nia opcja ma wspo ma gać ana li zę
obra zu pod ką tem za war to ści me la ni ny
i obe cno ści na czyń). Oświe tle nie świa tłem
spo la ry zo wa nym po pra wia wi docz ność
struk tur na czy nio wych, co znaj du je za sto so -
wa nie w dia gno sty ce zmian podej rza nych
o cha rak ter no wo two ro wy, w tym ra ków
pod staw no ko mór ko wych, czer nia ków i na -
czy nia ków. Świa tło nie spo la ry zo wa ne jest
szcze gól nie przy dat ne w oce nie zmian z ele -
men ta mi ke ra ty no wy mi, m.in. tor bie li przy -
po mi na ją cych pro sa ki czy za skór ni ko po dob -
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nych otwo rów obe cnych w obrę bie bro da -
wek ło jo to ko wych[1].

Część der mo sko pów oraz wi de o der -
mo sko pów umoż li wia zba da nie zmian, które
znaj du ją się w trud no do stęp nych miej scach,
jak mał żo wi ny uszne czy prze strze nie mię -
dzy pal co we stóp. Uży wa się do te go ce lu
spe cjal nie ukształ to wa nej koń ców ki, czy li
płyt ki kon tak to wej o ma łej po wierzch ni przy -
le ga nia, lub też wy bo ru od po wie dnie go try -
bu pra cy – np. try bu bez kon tak to we go
z uży ciem świa tła spo la ry zo wa ne go.

Do ba da nia błon ślu zo wych war to sto so -
wać do dat ko wo jed no ra zo wą osło nę na płyt -
kę kon tak to wą. Naj czę ściej uży wa na jest
w tym ce lu wy so kiej ja ko ści fo lia. Umoż li wia to
za cho wa nie za sad hi gie ny i za bez pie cza pa -
cjen ta przed moż li wo ścią prze nie sie nia cho rób
in fek cyj nych (np. bro da wek płcio wych). Ist nie -
ją rów nież der ma to sko py ze spe cjal ny mi de -
dy ko wa ny mi, jed no ra zo wy mi  na kład ka mi hi -
gie nicz ny mi, nie po gar sza ją cy mi obra zo wa nia.

War to tak że w trak cie ba dań uży wać nie -
tal ko wa nych rę ka wi czek o do brym chwy cie
np. ni try lo wych, co eli mi nu je po wsta wa nie
bia łe go fil mu ty po we go przy sto so wa niu
przez le ka rza rę ka wic tal ko wa nych.

Wy ma ga ne jest utrzy my wa nie koń cówek
optycz nych w do brych wa run kach (w mięk kim
czy stym pu deł ku, by mi ni ma li zo wać ry zy ko
po wsta nia za ry so wań i za bru dzeń). Po uży wa -
niu płyt ki kon tak to wej z że lem war to pa mię tać
o na tych mia sto wym oczy szcze niu płyt ki, by żel
nie za sechł na jej po wierzch ni. W przy pad ku
zmia ny płyt ki kon tak to wej na le ży tak że za dbać
o od po wie dnie jej osu sze nie, gdyż na wet mi -
ni mal ne ilo ści cie czy, która zo sta je pod płyt ką
kon tak to wą, po wo du ją za pa ro wy wa nie szkieł -
ka i unie moż li wia ją do bre wi dze nie.

Przy go to wa nie pa cjen ta do ba da nia 
der mo sko po we go

Od po wie dnie przy go to wa nie pa cjen ta
w nie których wy pad kach wy so ce po pra wia

ja kość pro ce du ry. Skóra po win na być czy sta,
o od po wie dnim stop niu na tłu szcze nia (pa -
cjen tom z su chą skórą war to wcze śniej po le -
cić od po wie dnią pie lę gna cję), bez obe cno ści
pył ków tka ni ny (szcze gól nie po cho dzą cych
ze skar pet na skórze stóp) czy po zo sta ło ści
ko sme ty ków (że le na wło sach, ma ki jaż, bro -
kat lub bły szczą cy pył z bal sa mów do cia ła).
W przy pad ku ba da nia pa znok ci war to po le cić
ewen tu al ne wcze śniej sze usu nię cie la kie ru
do pa znok ci (im cie mniej szy ko lor, tym
z więk szym od stę pem cza su przed ba da niem
na le ży to zro bić z uwa gi na prze bar wia nie się
płyt ki pa znok cio wej pod wpły wem la kie ru).
Oce na zmian barw ni ko wych mo że być trud -
na u osób moc no opa lo nych lub z ce cha mi
opa rze nia sło necz ne go. W ta kich przy pad -
kach ba da nie war to odło żyć o 4-6 ty go dni.

Wi de o der mo sko pia

Wska za niem do ba da nia wi de o der mo sko -
po we go jest każ da sy tu a cja, w której war to za -
pi sać obraz der mo sko po wy. Naj wy go dniej dla
le ka rza jest wy ko ny wać to ba da nie stwo rzo ny -
mi do te go urzą dze nia mi. Ma ją one róż ne po -
sta ci i roz mia ry – od du żych sy ste mów wy po -
sa żo nych w sto lik na kom pu ter, z uchwy tem
utrzy mu ją cym ka me rę, mo ni tor oraz ak ce so -
ria, które uła twia ją wy ko ny wa nie do ku men ta -
cji (głów nie zdjęć po glą do wych) po sprzę ty
mo bil ne. Wy so ką ja kość ba da nia, szcze gól nie
u pa cjen tów z licz ny mi zna mio na mi, umoż li -
wia ją urzą dze nia po ma ga ją ce w two rze niu
pre cy zyj nej do ku men ta cji zdję cio wej. Ta ką
moż li wość da ją sprzę ty umoż li wia ją ce two rze -
nie ma py zna mion (bo dy-map ping).

Waż ną ce chą wy so kiej kla sy urzą dzeń
z gru py wi de o der mo sko pów jest moż li wość
wy da nia pa cjen to wi wy ni ku w po sta ci do ku -
men tu o okre ślo nym for ma cie (tzw. ra por tu).
Naj lep sze urzą dze nia umoż li wia ją le ka rzo wi
na wet wy bór jed nej z kil ku opcji wy dru ku do -
ku men ta cji pa cjen ta w po sta ci pa pie ro wej.
Nie zwy kle waż na jest tak że moż li wość tzw.
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eks por to wa nia da nych pa cjen ta w po sta ci spe -
cjal nie sfor ma to wa nych pli ków. Ma to za sto so -
wa nie w przy pad ku zmia ny przez pa cjen ta 
ga bi ne tu der ma to lo gicz ne go, łącz nie z prze -
pro wadz ką do in ne go kra ju (moż li we jest
prze ka za nie on-li ne ca łej do tych cza so wej do -
ku men ta cji do wy bra nej lub wska za nej przez
pa cjen ta pla ców ki me dycz nej i wpro wa dze nie
jej do in ne go urzą dze nia z po mi nię ciem ba rier
ję zy ko wych, co w ogrom nym stop niu zwięk -
sza bez pie czeń stwo da nych me dycz nych i mi -
ni ma li zu je ry zy ko po my łek czę stych przy
„ręcz nym” wgry wa niu do ku men ta cji pa cjen ta). 

Ist nie je moż li wość ar chi wi za cji zdjęć
z uży ciem der mo sko pu ręcz ne go łą czo ne go
z apa ra tem cy fro wym. No wo ścią ostat nich
lat jest przy staw ka optycz na do te le fo nu 
ko mór ko we go ty pu smart fon (do dat ko wo
do stęp ne są apli ka cje po zwa la ją ce ety kie to -
wać i prze cho wy wać zdję cia).

Rów nież nie które ręcz ne der ma to sko py
mo gą być do po sa żo ne w ad ap te ry do smart
fo nów, z wy god ny mi złą cza mi ma gne tycz ny mi.
Po zwa la to na uży wa nie te go sa me go 
in stru men tu do bez po śre dniej dia gno sty ki, jak
i szyb ki montaż ze sta wu do fo to der ma to sko pii.
Ka me ry do użyt ku ogól ne go, nie prze zna czo -
ne do sto so wa nia w der ma to lo gii, nie spraw -
dza ją się z uwa gi na brak usta lo ne go po więk -
sze nia (przy ko lej nych ba da niach usta wie nie
jest przy pad ko we i mo że nie ko re lo wać z po -
więk sze niem uży wa nym przy wcze śniej szym
ba da niu). Po nad to czę sto koń ców ki, który mi
do ty ka się do skóry ule ga ją uszko dze niu w ze -
tknię ciu z al ko ho lo wy mi pły na mi sto so wa ny -
mi do im mer sji.

Część urzą dzeń wi de o der mo sko po -
wych wy po sa żo na jest w pro gram kom pu te -
ro wej ana li zy zmian barw ni ko wych. Odby -
wa się ona na dro dze ana li zy pa ra me trów
ge o me trycz nych, obe cno ści okre ślo nych ko -
lo rów i ich na sy ce nia oraz ele men tów struk -
tu ral nych zmia ny. 

Od lat trwa de ba ta do ty czą ca war to ści pro -
gra mów do ko nu ją cych kom pu te ro wej ana li zy

zmian barw ni ko wych. Wia do mo, że do świad -
czo ny der ma to sko pi sta z lep szą czu ło ścią
i swo i sto ścią iden ty fi ku je po ten cjal ne zmia ny
cho ro bo twór cze niż pro gram kom pu te ro wy.
Na to miast w przy pad ku ma łe go do świad cze nia
w ana li zie zmian skór nych barw ni ko wych le -
karz mo że w wy bra nych przy pad kach od no sić
ko rzyść z uży wa nia ta kich pro gra mów.

Ist nie ją po rta le po świę co ne der mo sko pii
dla le ka rzy der ma to lo gów, dzię ki którym ist -
nie je moż li wość kształ ce nia się, do sko na le nia
swo ich umie jęt no ści dia gno stycz nych, jak
rów nież bra nia udzia łu w dys ku sji nad zdję -
cia mi nad sy ła ny mi przez użyt kow ni ków po -
rta lu (www.der mo sco py-ids.org).

Szcze gól ne za sto so wa nia 
der mo sko pii

Der mo sko pia znaj du je za sto so wa nie
w dia gno sty ce cho rób skóry owło sio nej i wło -
sów. Mówi się wte dy o tri cho sko pii. Ter min
tri cho sko pia zo stał wpro wa dzo ny do li te ra tu -
ry świa to wej przez prof. Li dię Ru dnic ką, która
wraz z gru pą pol skich ba da czy ja ko pierw sza
opi sa ła sze reg zja wisk tri cho sko po wych[2-6].

Naj czę ściej w prak ty ce kli nicz nej ja ko
pierw sze wy ko nu je się prze sie wo we ba da nie
tri cho sko po we z uży ciem der mo sko pu ręcz -
ne go. W przy pad ku oce ny zmian ogni sko wych
(barw ni ko wych, guz ko wych), zmian za pal nych
(ta kich jak ło jo to ko we za pa le nia skóry czy łu -
szczy ca) bądź też we ry fi ka cji w kie run ku in fe -
sta cji (np. wsza wi cy) ba da nie z uży ciem der -
mo sko pu ręcz ne go jest wy star cza ją ce.
W przy pad ku ba da nia pod ką tem ły sie nia znaj -
du je za sto so wa nie peł na tri cho sko pia. W cza -
sie ta kie go ba da nia oglą da ne są trzy oko li ce
gło wy – czo ło wa, skro nio wa i po ty licz na
w po więk sze niu 20 ra zy i 70 ra zy. Stosowane
są też powiększenia zbliżone: np. 15, 50, 80
ra zy. Oso ba wy ko nu ją ca ba da nie mo że pod -
czas je go trwa nia uży wać pły nu im mer syj ne go
po pra wia ją ce go przy le ga nie ka me ry do wło -
sów i skóry gło wy, jed nak do oce ny złu szcza -
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nia le piej nada ją się zdję cia wy ko ny wa ne me -
to dą „na su cho”. Naj więk szą war tość nie sie
wie lo kie run ko wa ana li za po zy ska ne go ma te -
ria łu zdję cio we go, obej mu ją ca tak że ana li zę
ilo ścio wą (tzn. licz by wło sów), z uwzglę dnie -
niem licz by wło sów cien kich, śre dniej gru bo ści
oraz gru bych, ich roz działu mię dzy jed no st ka -
mi wło so wy mi i prze cięt ną gru bością wło sów
w da nej oko li cy. Oce nia się tak że ło dy gi wło -
sów, w tym obe cność wło sów uszko dzo nych,
dys tro ficz nych, wło sów me szko wych, a tak że
złu szcza nie za rów no w obrę bie skóry, jak i na
wło sach. Oglą da jąc owło sio ną skórę gło wy,
oce nia się głów nie obe cność struk tur na czy -
nio wych, barw ni ko wych oraz złu szcza nia
i bli zno wa ce nia. Peł ne ba da nie tri cho sko po -
we za wie ra ją ce ana li zę ilo ścio wą ma szcze -
gól ne za sto so wa nie w roz po zna wa niu i mo -
ni to ro wa niu wszy st kich naj czę ściej wy stę pu -
ją cych ty pów ły sie nia (an dro ge no we go i te lo -
ge no we go). 

Ist nie je moż li wość ko rzy sta nia z ser wi su
in ter ne to we go, który „za le ka rza” oce nia
prze sła ne zdję cia tri cho sko po we i ofe ru je
ana li zę ja ko ścio wą i ilo ścio wą wraz z ko men -
ta rzem der ma to lo ga.

Po za tri cho sko pią, der mo sko py i wi de o -
der mo sko py mo gą słu żyć do wy ko ny wa nia
ka pi la ro sko pii. Część urzą dzeń wi de o der mo -
sko po wych z na sta wia nym po więk sze niem
umoż li wia wy ko ny wa nie ba dań ka pi la ro sko -
po wych[7-9]. Do te go ba da nia czę sto uży wa
się ni skich po więk szeń (20 ra zy), jak i du żych
(120 ra zy i więk sze). Naj czę ściej ba da nie jest
wy ko ny wa ne u osób z podej rze niem cho ro -
by tkan ki łącz nej, w szcze gól no ści z twar dzi ną
ukła do wą, za pa le niem skór no-mię śnio wym
oraz cho ro bą Ra y nau da. Do te go ba da nia 
ja ko środ ka im mer syj ne go czę sto uży wa się
że lu do ba dań ultra so no gra ficz nych. Na le ży
pa mię tać, by żel miał tem pe ra tu rę po ko jo wą,
aby unik nąć wy wo ła nia skur czu na czyń wa łu
pa znok cio we go pod pły wem zim na. 

Der mo sko pia i wi de o der mo sko pia są
sto so wa ne tak że do oce ny zmian pa znok cio -

wych: za rów no za pal nych, barw ni ko wych,
jak i roz ro sto wych[10,11].

Pod su mo wa nie

Der mo sko pia i jej no wo cze śniej sza we -
rsja – wi de o der mo sko pia sta no wią waż ną
opcję dia gno stycz ną w co dzien nej prak ty ce
der ma to lo ga. Wspie ra jąc pro ces usta le nia
dia gno zy, umoż li wia jąc śle dze nie zmian
skór nych i cho rób wło sów, a tak że po zwa la -
jąc na do ku men to wa nie efek tów te ra peu -
tycz nych, umoż li wia ją po pra wę ja ko ści
współ pra cy pa cjent – le karz.
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