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Der mo sko pia to nie in wa zyj na me to da dia gno stycz na umoż li wia ją ca ob -
ser wa cję zmian skór nych w co naj mniej dzie się cio krot nym po więk sze -
niu, za pew nia ją ca uzy ska nie wy stan da ry zo wa ne go obra zu, który mo że
zo stać obiek tyw nie oce nio ny przez der ma to lo ga. Tech ni ka ta zna la zła
za sto so wa nie szcze gól nie w dia gno sty ce pig men to wych zmian skór -
nych, na to miast w ostat nim cza sie po ja wi ły się licz ne pu bli ka cje do ty -
czą ce al ter na tyw nych za sto so wań der mo sko pii, po twier dza ją ce rów -
nież jej waż ną ro lę w roz po zna wa niu ob ja wów skór nych w ogól nej der -
ma to lo gii. W pra cy przed sta wio no ty po we ce chy der mo sko po we
cho rób za pal nych, ta kich jak łu szczy ca i li szaj pła ski, oraz cho rób in fek -
cyj nych o etio lo gii grzy bi czej, bak te ryj nej i wi ru so wej.
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Dermoskopia w chorobach zapalnych 
i infekcyjnych skóry

Wpro wa dze nie ba da nia der mo sko po we -
go do co dzien nej prak ty ki kli nicz nej od po -
cząt ku bu dzi ło wie le kon tro wer sji. Dziś wia -
do mo, że jest ono nie za stą pio nym na rzę -
dziem dia gno stycz nym w der ma to lo gii
onko lo gicz nej. Mi mo że ba da nie hi sto pa to lo -
gicz ne jest bez wąt pie nia zło tym stan dar dem
w oce nie zmian skór nych, der mo sko pia, ja ko
ba da nie ce chu ją ce się znacz ną czu ło ścią dia -
gno stycz ną, w wie lu przy pad kach po zwa la
unik nąć za rów no ko sztów, jak i po wi kłań in -
wa zyj nych tech nik ba daw czych. Na prze ło -
mie ostat nich lat w li te ra tu rze po ja wia ły się
licz ne do nie sie nia na te mat słu szno ści jej sto -
so wa nia tak że w roz po zna wa niu cho rób za -
pal nych oraz in fek cyj nych. Dia gno sty ka nie
jest tu opar ta o dys try bu cję me la ni ny jak
w przy pad ku zmian me la no cy to wych, ale na

in nych ce chach po wszech nie wy stę pu ją cych
der ma toz uwi docz nio nych w der mo sko pii, tj.
roz mie szcze niu i kształ cie na czyń oraz obe -
cno ści krwo to ków, łu sek czy zmian oko ło -
mie szko wych. Cha rak te ry stycz ne wzor ce
der mo sko po we, odzwier cie dla ją ce sub tel ne
i nie wi docz ne go łym okiem róż ni ce mię dzy
wy kwi ta mi, po zwa la ją nie tyl ko po twier dzić
wstęp ne roz po zna nie, ale i umoż li wia ją szyb -
sze wdro że nie od po wie dnie go le cze nia oraz
mo ni to ro wa nie pro ce su te ra peu tycz ne go.

Cho ro by za pal ne

Łu szczy ca

Łu szczy ca jest czę stą, prze wle kłą, za pal -
ną cho ro bą skóry o na wro to wym prze bie gu.
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Roz po zna nie sta wia ne jest za zwy czaj na
pod sta wie obra zu kli nicz ne go – stwier dze nia
wy ra źnie od gra ni czo nych wy kwi tów grud ko -
wych po kry tych sre brzy sty mi łu ska mi, sy me -
trycz nie roz mie szczo nych w oko li cach łok ci,
ko lan, oko li cy lę dźwio wo-krzy żo wej i na
owło sio nej skórze gło wy. W przy pad ku nie -
ty po wej lo ka li za cji zmian lub trud no ści
w róż ni co wa niu ba da nie der mo sko po we
sta no wi al ter na ty wę dla in wa zyj nych me tod
dia gno stycz nych.

Isto tą pro ce su cho ro bo we go jest skróce -
nie cy klu ko mór ko we go, pro wa dzą ce do
nadmier nej pro li fe ra cji ko mórek na skór ka
i wzmo żo nej an gio ge ne zy, a w kon se kwen cji
do prze ro stu war stwy kol czy stej na skór ka,
za bu rzeń ro go wa ce nia (pa ra ke ra to zy) oraz
ja ko ścio wych i ilo ścio wych nie pra wi dło wo ści
na czy nio wych, które moż na uwi docz nić pod -
czas ba da nia der mo sko po we go. Zmia nę łu -
szczy co wą cha rak te ry zu je ho mo gen ny wzo -
rzec na czy nio wy: na czy nia w po sta ci kro pek
lub kłę bów, rów no mier nie roz mie szczo ne
na ja sno czer wo nym tle, a tak że obe cność
bia łych łu sek (ryc. 1 a, b). Mor fo lo gia na czyń
jest bar dzo cha rak te ry stycz na dla wy kwi tów
łu szczy co wych, nie jest to jed nak ce cha pa to -
gno mo nicz na. Ka pi la ry w kształ cie kro pek ob -
ser wu je się tak że w prze bie gu in nych cho rób
za pal nych i roz ro sto wych, dla te go w róż ni co -
wa niu zmian na le ży wziąć pod uwa gę do dat -
ko we kry te ria, tj.: roz mie szcze nie na czyń,
ko lor i dys try bu cję łu sek oraz ko lor podło ża[1].
W nie ty po wych przy pad kach der mo sko pia
uła twia róż ni co wa nie łu szczy cy m.in. z li sza -
jem pła skim i łu pie żem różo wym Gil ber ta,

dla które go ty po we są na czy nia w po sta ci
kro pek na żół ta wym tle oraz złu szcza nie na
ob wo dzie[2].

Ba da nie der mo sko po we umoż li wia
szyb kie róż ni co wa nie zmian o cha rak te rze
za pal nym i no wo two ro wym. Za rów no łu -
szczy ca, jak i po wierz chow ny rak pod staw -
no ko mór ko wy (sBCC) kli nicz nie mo gą ma -
ni fe sto wać się ja ko ostro od gra ni czo ne ru -
mie nio we bla szki po kry te łu ska mi. Obie te
cho ro by cha rak te ry zu je jed nak swo i sty wzo -
rzec der mo sko po wy, który po zwa la na po -
sta wie nie jed no znacz nej dia gno zy. Za roz -
po zna niem sBCC prze ma wia ją roz pro szo ny
wzo rzec roz ga łę zio nych na czyń oraz brą zo -
we krop ki lub kłęb ki na mlecz no różo wym
podło żu[3].

Łu szczy ca skal pu 

W przy pad ku izo lo wa ne go za ję cia skóry
gło wy wy kwi ty łu szczy co we mo gą być trud ne
do róż ni co wa nia z ło jo to ko wym za pa le niem
skóry. Pro ble my dia gno stycz ne spra wia ją za -
rów no obraz kli nicz ny, jak i hi sto pa to lo gicz ny.
W li te ra tu rze opi sa ne zo sta ło za sto so wa nie
wi de o der mo sko pii ja ko na rzę dzia po zwa la ją -
ce go zróż ni co wać zmia ny ob ser wo wa ne
w prze bie gu obu tych cho rób. Obraz der mo -
sko po wy wy kwi tów łu szczy co wych obej mu je
na czy nia ty pu kro pek i kłę bów, sy gne to we na -
czy nia, bez k ształt ne czer wo ne po la oraz ukry -
te wło sy, pod czas gdy na czy nia w kształ cie pę -

Ryc. 1a. Blaszka – łuszczyca skóry tułowia.

Ryc. 1b. Ho mo gen ny wzo rzec na czy nio wy: na -
czy nia w po sta ci kro pek i kłę bów, rów no mier nie
roz mie szczo ne na ja sno czer wo nym tle, a tak -
że obe cność bia łych łu sek.
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tli i prze cin ków cha rak te ry stycz ne są dla ło jo -
to ko we go za pa le nia skóry[4].

Łu szczy ca twa rzy

Zmia ny o cha rak te rze ru mie nio wo-złu -
szcza ją cym obe cne na twa rzy po za łu szczy cą
na su wa ją podej rze nie wie lu in nych cho rób.
Obraz der mo sko po wy nie których z nich zo -
stał sze ro ko opi sa ny w li te ra tu rze, dla te go ta
me to da dia gno stycz na mo że być za sto so wa na
do róż ni co wa nia wy kwi tów łu szczy co wych
m.in. z: trą dzi kiem różo wa tym, cho ro ba mi
ziar ni nia ko wa ty mi, tocz niem ru mie nio wa tym
skór nym czy ło jo to ko wym za pa le niem skóry.

Trą dzik różo wa ty ce chu je się cha rak te -
ry stycz nym wzor cem na czy nio wym w der -
mo sko pii, na to miast w prze bie gu sar ko i do -
zy za ob ser wo wać moż na po ma rań czo wo-
żół te struk tu ry i li nij nie roz ga łę zia ją ce się
na czy nia. Na obraz der mo sko po wy skór -
nej po sta ci tocz nia ru mie nio wa te go skła da -
ją się oko ło mie szko we ha lo, hi per ke ra to za
mie szko wa oraz li nij nie roz ga łę zia ją ce się
na czy nia. Wy kwit łu szczy co wy na twa rzy
moż na róż ni co wać rów nież z ło jo to ko -
wym za pa le niem skóry na pod sta wie ko lo -
ru łu ski, która w cho ro bach ło jo to ko wych
jest żół ta[5].

Łu szczy ca pa znok ci

Zmia ny na pa znok ciach po ja wia ją się
u 50% cho rych cier pią cych na łu szczy cę.

Aż w 87% ko re lu ją one z łu szczy co wym
za pa le niem sta wów, które w znacz nym
stop niu po gar sza ro ko wa nie i ja kość ży cia
pa cjen tów. 

Der mo sko po we ce chy pa znok ci zmie -
nio nych łu szczy co wo opi sy wa ne są ja ko: do -
łki (których odzwier cie dle nie w obra zie kli -
nicz nym sta no wi ob jaw na par st ko wa nia),
ony cho li za, ło so sio we pla my, pla my ole jo -
we, li nij ne wy le wy pod pa znok cio we, pod pa -
znok cio wa hi per ke ra to za, po sze rzo ne na -
czy nia wło so wa te pod pa znok cio we oraz
czer wo ne i czar ne włók ni ste struk tu ry zlo ka -
li zo wa ne wzdłuż na skór ka lub pod po -
wierzch nią dal szej czę ści hy po ny chium
(okre śla ne w li te ra tu rze ja ko pseu do-fi ber
sing)[6]. 

W ostat nich la tach wy ka za no rów nież,
że der mo sko pia umoż li wia uwi docz nie nie
zmian sub kli nicz nych w obrę bie pa znok ci
wśród pa cjen tów cier pią cych na łu szczy cę
plac ko wa tą, u których nie stwier dza się ewi -
dent nych cech za ję cia płyt ki pa znok cio wej
przez tę cho ro bę. W ba da niu prze pro wa -
dzo nym wśród 68 pa cjen tów z łu szczy cą
plac ko wa tą u 46 cho rych wy ka za no obe -
cność do łków, ony cho li zy, plam ole jo wych
i na czyń w po sta ci smug, mi mo że go łym
okiem nie wi dać by ło zmian w obrę bie apa -
ra tu pa znok cio we go[7].

Ryc. 2a. Licz ne, zlew ne, fioł ko we, wie lo bocz ne
grud ki skóry przedra mie nia pra we go w prze bie -
gu li sza ja pła skie go.

Ryc. 2b. Ob sza ry bez struk tu ral ne w ko lo rach od
czer wo ne go do brą zo we go, które są po prze ci na -
ne przez gru be, bia łe, rza dziej żół te i nie bie ska -
we, roz ga łę zio ne li nie, two rzą ce tzw. siat kę
Wic kha ma. Krop ko wa ne, ku li ste lub li nio we na -
czy nia zlo ka li zo wa ne są głów nie na ob wo dzie.
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Li szaj pła ski

Li szaj pła ski jest grud ko wą der ma to zą
o nie ja snej pa to ge ne zie. Wy kwi tem pier wot -
nym jest czer wo na lub fio le to wa, wie lo bocz -
na grud ka o pła skiej, bły szczą cej po wierzch ni,
na której wi docz na jest sieć de li kat nych li nii
(sia tecz ka Wic kha ma) (ryc. 2a). Grud ki zle wa -
ją się w więk sze ogni ska two rzą ce bla szki.
Zmia ny na skórze po ja wia ją się na gle i po wo -
du ją in ten syw ny świąd. U pa cjen ta wy stę pu je
ob jaw Köbne ra, po le ga ją cy na pro wo ka cji li -
nij ne go wy sie wu gru dek przez uraz fi zycz ny.
Li szaj pła ski wy stę pu je w wie lu odmia nach kli -
nicz nych, które mo gą obej mo wać m.in.
skórę gład ką, skórę gło wy, pa znok cie i bło ny
ślu zo we[8]. Dia gno zę li sza ja pła skie go sta wia
się czę sto na pod sta wie ba da nia kli nicz ne go,
ale dzię ki der mo sko pii moż na zo ba czyć cha -
rak te ry stycz ny wzo rzec zmian, który jest
przy dat ny w jej po twier dze niu. Obraz der -
mo sko po wy przed sta wia ob sza ry bez struk tu -
ral ne w ko lo rze od czer wo ne go do brą zo -
we go, które są po prze ci na ne przez gru be,
bia łe, rza dziej żół te i nie bie ska we, roz ga łę zio -
ne li nie two rzą ce tzw. siat kę Wic kha ma. Cha -
rak te ry stycz ne są tak że bia łe grud ki[9]. Splot
Wic kha ma, po za kla sycz nym wzor cem siat -
ko wa tym, mo że wy ka zy wać in ne wa rian ty
mor fo lo gicz ne, w tym wzór li nio wy, pier ście -
nio wy, okrą gły oraz na śla du ją cy kry sta licz ną
struk tu rę płat ka śnie gu lub wzór przy po mi na -
ją cy „gwieź dzi ste nie bo”. Krop ko wa ne, ku li -
ste lub li nio we na czy nia zlo ka li zo wa ne są
głów nie na ob wo dzie uszko dze nia. Podob ny
der mo sko po wo wzo rzec mo gą po sia dać
włók nia ki twar de (der ma to fi bro ma), na to -
miast łu pież różo wy Gil ber ta i sar ko i do za
grud ko wa, mi mo zbli żo nych cech kli nicz nych,
ma ją w der mo sko pii swo je cha rak te ry stycz ne
obra zy[10]. Ta nie in wa zyj na tech ni ka po moc na
jest w po twier dze niu dia gno zy oraz umoż li -
wia ob ser wa cję prze bie gu cho ro by w cza sie
oraz po za sto so wa niu le cze nia. Dzię ki wzra -
sta ją ce mu za in te re so wa niu der mo sko pią po -

wsta je co raz wię cej ba dań kli nicz nych okre -
śla ją cych cha rak te ry stycz ne wzor ce dla da ne -
go ro dza ju li sza ja, m.in. li sza ja pła skie go oko -
li cy płcio wej i oko li cy oko ło od byt ni czej oraz
li sza ja pła skie go mie szko we go[11,12].

Cho ro by in fek cyj ne

In fek cje bak te ryj ne

W in fek cjach bak te ryj nych ob ser wu je się
wy stę po wa nie nie spe cy ficz nych zmian, ta kich
jak prze krwie nie i ro pa, dla te go czę sto trud no
od na leźć cha rak te ry stycz ny wzo rzec der mo -
sko po wy dla da nej jed no st ki cho ro bo wej. Naj -
bar dziej zna nym, a za ra zem jed nym z nie licz -
nych przy kła dów, w których der mo sko pia uła -
twia dia gno zę jest Tri cho my co sis pal mel li na.
Cho ro ba ta wy wo ła na jest przez Co ry ne bac te -
rium te nu is w przy pad ku nadmier ne go po ce nia
się i nie wy star cza ją cej hi gie ny[9]. Wy stę pu ję
czę ściej w kra jach tro pi kal nych o cie płym i wil -
got nym kli ma cie oraz u mło dych do ro słych,
szcze gól nie męż czyzn. Pod czas wy wia du pa -
cjent czę sto zgła sza nie przy jem ny za pach po -
tu. Ba da nie wło sów pa cho wych ujaw nia żół te,
czer wo ne lub czar ne, ziar ni ste guz ki, które są
moc no przy twier dzo ne do wło sów i trud no je
usu nąć[13,14]. Dia gno sty ka róż ni co wa obej mu je:
Tri chor rhe xis no do sa, Mo ni le th rix, Pseu do mo ni -
le th rix, Tri chor rhe xis in va gi na ta, pe di cu lo sis i pie -
dra[15]. W obra zie der mo sko po wym Tri cho my -
co sis pal mel li na wi docz ny jest żół ty, czer wo ny
lub czar ny obraz bez struk tu ral ny do o ko ła wło -
sa pa cho we go lub pa chwi no we go. Der mo -
sko pia uła twia po twier dze nie dia gno zy kli nicz -
nej dzię ki cha rak te ry stycz ne mu wzor co wi od -
kry te mu pod czas ana li zy licz nych przy pad ków
me dycz nych tej cho ro by. Jest rów nież tech ni -
ką szyb ką i nie dro gą[9]. 

In fek cje grzy bi cze

Ba da nie mi ko lo gicz ne, w które go skład
wcho dzi bez po śre dnie oglą da nie pre pa ra tu
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i ho dow la, jest zło tym stan dar dem w dia -
gno sty ce więk szo ści za ka żeń grzy bi czych.
Czę sto wy da je się być jed nak zbyt cza so -
chłon ne i nie prak tycz ne, dla te go zwy kle roz -
po zna nie sta wia ne jest na pod sta wie obra zu
kli nicz ne go, który nie za wsze by wa jed no -
znacz ny. Der mo sko pia w znacz nym stop niu
uła twia dia gno sty kę za ka żeń grzy bi czych
i zmniej sza liczbę błęd nych roz po znań. 

Grzy bi ca czar na (Ti nea ni gra)

Grzy bi ca czar na to po wierz chow na in -
fek cja grzy bi cza wy wo ła na przez grzyb Exo -
phia la we rnec kii. Prze bie ga w spo sób bez o -
bja wo wy. W obra zie kli nicz nym obe cne są
nie re gu lar ne, ciem no brą zo we lub czar ne
prze bar wie nia skóry dło ni i pode szew.
Zmia ny te mo gą przy po mi nać zna mio na
o lo ka li za cji akral nej lub czer nia ka pod pa -
znok cio wo-koń czy no we go. Obraz der mo -
sko po wy wy kwi tów grzy bi czych umoż li wia
wy klu cze nie zmian o cha rak te rze me la no cy -
tar nym. Za miast rów no le głych li nii w bru -
zdach i na grze bie niach szczy tów li nii pa pi lar -
nych ob ser wu je się cien kie, roz ga łę zio ne,
brą zo we li nie, które są wy ra zem obe cno ści
strzę pek w war stwie ro go wej[16].

Grzy bi ca skóry gło wy (Ti nea ca pi tis)

W ostat nich la tach wy ka za no uży tecz -
ność der mo sko pii w róż ni co wa niu drob no -
za ro dni ko wej grzy bi cy skóry gło wy wy wo ła -
nej przez Mi cro spo rum ca nis z ły sie niem

plac ko wa tym – dwóch czę stych przy czyn ły -
sie nia u dzie ci. W przy pad ku wy kwi tów
grzy bi czych naj bar dziej cha rak te ry stycz nym
zja wi skiem by ło wy stę po wa nie wło sów
w kształ cie prze cin ków, pod czas gdy w ły sie -
niu plac ko wa tym wło sy przy po mi na ły kształ -
tem wy krzyk ni ki[17]. In ne ba da nie wi de o der -
mo sko po we z uży ciem do dat ko we go po -
więk sze nia umoż li wi ło uwi docz nie nie
bia łych po przecz nych pasm we wło sach pa -
cjen ta z grzy bi cą drob no za ro dni ko wą, sta no -
wią cych praw do po dob nie ob sza ry in fek cji
M. ca nis. Uwa ża się, że są to „miej sca
zmniej szo ne go opo ru” (od po wia da ją za za -
gię cia i zła ma nia wło sa)[18] i tłu ma czą tym sa -
mym obe cność wło sów zyg za ko wa tych
i wło sów przyj mu ją cych kształt al fa be tu mor -
sa, których wy stę po wa nie w obra zie der mo -
sko po wym by ło sy gna li zo wa ne wcze śniej
w li te ra tu rze.

In ną cie ka wą ob ser wa cją w ba da niu tri -
cho sko po wym by ły wło sy w kształ cie kor ko -
cią gu, opi sa ne u mło dych czar no skórych pa -
cjen tów z grzy bi cą skóry gło wy spo wo do -
wa ną za ka że niem Tri cho phy ton vio la ceum,
Tri cho phy ton so u da nen se i Mi cro spo rum lan -
ge ro ni[19].

Grzy bi ca pa znok ci (Ti nea ungu ium)

Grzy bi ca pa znok ci sta no wi po nad 50%
wszy st kich cho rób pa znok ci oraz po wszech -
ny pro blem za rów no te ra peu tycz ny, jak
i dia gno stycz ny, dla te go też du że nadzie je

Ryc. 3a. Zlew ne bro daw ki wi ru so we skóry pal -
ca rę ki pra wej.

Ryc. 3b. Czar ne lub czer wo ne krop ki i pę tle
odzwier cie dla ją ce roz sze rze nie lub za krzep ka -
pi lar.
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po kła da się w dia gno sty ce z uży ciem der mo -
sko pu. Do tych czas opi sa no obraz der mo -
sko po wy zmian w prze bie gu dy stal no-la te -
ral nej grzy bi cy pa znok ci, na który skła da się
wy stę po wa nie podłuż nych bia łych wgłę bień
sze rzą cych się od dy stal nej do pro ksy mal nej
po wierzch ni pa znok cia oraz obe cność
podłuż nych prąż ków oraz chro mo ny chii.
Wy ka za no, że obe cność cha rak te ry stycz -
nych podłuż nych wgłę bień jest ob ja wem
w 100% czu łym dla ony cho mi ko zy – ich
brak w ba da niu der mo sko wym po zwa la wy -
klu czyć in fek cję grzy bi czą[20].

Wy da je się, że na dzień dzi siej szy brak
jest je szcze wy star cza ją cej licz by ba dań, by
kie ro wać się wy łącz nie opi sem der mo sko -
po wym w róż ni co wa niu cho rób pa znok ci.

Cho ro by wi ru so we

In fek cja wi ru sem bro daw cza ka ludz kie -
go (HPV) u osób mło dych oraz u osób
z upo śle dzo ną od por no ścią czę sto by wa
przy czy ną wy sie wu bro da wek – nie za pal -
nych gru dek w ko lo rze skóry o prze ro słej
i hi per ke ra to tycz nej po wierzch ni (ryc. 3a).
Obraz kli nicz ny wy kwi tu mo że przy po mi nać
od cisk, mo dzel, jak rów nież ame la no cy tar -
ne go czer nia ka. Der mo sko pia jest przy dat ną
me to dą w dia gno sty ce róż ni co wej po wyż -
szych zmian, mo że być rów nież uży tecz na
w ba da niu efek tyw no ści le cze nia prze ciw wi -

ru so we go. W obra zie der mo sko po wym
pierw szo rzę do we zna cze nie ma wzo rzec
na czy nio wy – czar ne lub czer wo ne krop ki
i pę tle, odzwier cie dla ją ce roz sze rze nie lub
za krzep ka pi lar w prze bie gu in fek cji HPV
(ryc. 3b).

Bro daw ka pła ska (Ver ru ca pla na)

Wzo rzec der mo sko po wy bro daw ki pła -
skiej obej mu je rów no mier nie roz mie szczo -
ne na czy nia w po sta ci ma łych, czer wo nych
kro pek na ja sno brą zo wym tle. 

Bro daw ka pode szwo wa 
(Ver ru ca plan ta ris)

Prze wle kła eks po zy cja na ucisk skut ku je
odmien nym obra zem der mo sko po wym
bro da wek w tej oko li cy. Cha rak te ry stycz ne
jest wy stę po wa nie żół te go, bez struk tu ral ne -
go ob sza ru, na którym wi dać brą zo we, czer -
wo ne i czar ne krop ki lub li nij ne smu gi,
świad czą ce o mi kro kr wo to kach.

Bro daw ka na rzą dów płcio wych 
(Ver ru ca ge ni ta le)

Wi docz ny jest nie spe cy ficz ny: mo za i ko wa -
ty, ku li sty, pal co wa ty wzo rzec der mo sko po wy
ze zróż ni co wa ną mor fo lo gią na czyń – na czy -
nia kłę bu szko wa te, w kształ cie kro pek i pę tli[16].

Ryc. 4a. Mię cza ki za ka źne skóry oko li cy szpa -
ry mię dzy po ślad ko wej.

Ryc. 4b. Żół to-bia ły ob szar bez struk tu ral ny,
w cen trum które go znaj du je się za głę bie nie.
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Mię czak za ka źny 
(Mol lu scum con ta gio sum)

Wi ru so wa cho ro ba skóry cha rak te ry zu -
ją ca się wy stę po wa niem twar dych, per ło -
wych guz ków z pęp ko wa tym za głę bie niem
w czę ści środ ko wej, umiej sco wio nych
zwy kle na skórze rąk, twa rzy i w oko li cach
na rzą dów płcio wych. Dia gno zę sta wia się
naj czę ściej w opar ciu o cha rak te ry stycz ną
mor fo lo gię wy kwi tów. W nie których przy -
pad kach jed nak zmia ny mo gą być trud ne
do róż ni co wa nia z bro daw ka mi czy pro sa -
ka mi.

W obra zie der mo sko po wym wi docz ny
jest żół to-bia ły ob szar bez struk tu ral ny,
w cen trum które go znaj du je się za głę bie nie.
Zmia nę ota cza ją na czy nia roz cho dzą ce się
pro mie ni ście (na kształt ko ro ny)[16]. Istot ny
jest fakt, że na czy nia nie prze kra cza ją środ ka
zmia ny. Pro mie ni sty układ na czyń na ob wo -
dzie nie jest jed nak ce chą pa to gno mo nicz ną
mię cza ka za ka źne go, wy stę pu je bo wiem
m.in. tak że w przy pad ku hi per pla zji gru czo -
łów ło jo wych czy zna mion z gru czo łów ło -
jo wych. Uwa ża się, że do pie ro szcze góło -
we ce chy żół to-bia łe go wzo ru w cen trum
wy kwi tu, bę dą ce go wy ra zem hi per pla zji na -
błon ka pła skie go w skórze wła ści wej, po -
zwa la ją na jed no znacz ne po sta wie nie roz -
po zna nia. W przy pad ku za ka że nia Mol lu -
scum con ta gio sum wzór ten two rzą
struk tu ry o cha rak te rze owal nym, wie lo pła -
to wym lub przy po mi na ją ce kształ tem czte -
ro li st ną ko ni czy nę[21].

Cho ro by pa so żyt ni cze

Wsza wi ca

Wsza wi ca wy wo ła na jest przez wszy
ludz kie Pe di cu lus hu ma nus. Sa mi ce, dzię ki
nie roz pu szczal nym sub stan cjom kle i stym,
przy twier dza ją ja ja, zwa ne gni da mi, do wło -
sów i ubrań. W cią gu 8 dni wy lę ga ją się lar -
wy, a nim fy osią ga ją doj rza łość płcio wą po
okre sie 2–3 ty go dni. Wsza wi ca u lu dzi dzie li
się na gło wo wą, odzie żo wą i ło no wą. Do
za ka że nia do cho dzi przez kon takt bez po śre -
dni, jak i przez wspól ne użyt ko wa nie grze -
bie ni, ręcz ni ków i ubrań[22]. Cha rak te ry stycz -
nym ob ja wem wsza wi cy jest świąd. Na
skórze po ja wia ją się ru mie nio we grud ki,
a w na stęp stwie podra pa nia mo gą po wstać
prze czo sy. Skóra mo że ulec po gru bie niu
i łu szcze niu. Dia gno zę wsza wi cy moż na po -
twier dzić przez iden ty fi ka cję gnid na wło -
sach, lecz cza sem me to da ta mo że być nie -
sku tecz na, szcze gól nie przy gni dach trud -
nych do zna le zie nia. Po więk sze nia
wy ko rzy sty wa ne w der mo sko pie oraz wi de -
o der mo sko pie w szyb ki i pro sty spo sób mo -
gą uła twić roz po zna nie. W obra zie der mo -
sko po wym wi docz ne są pa so żyt i gni dy.
Pod czas ba da nia moż na zróż ni co wać gni dy,
te, które za wie ra ją roz wi ja ją ce się lar wy wi -
docz ne są ja ko okrą głe grud ki w ko lo rze brą -
zo wym[9]. Pu ste gni dy są prze zro czy ste,
owal ne o spła szczo nym koń cu, na to miast
gni dy, w których znaj du ją się mar twe nim fy,

Ryc. 5a. No ry świerz bo we w ty po wej lo ka li za cji.

Ryc. 5b. Świerz bo wiec. Na koń cu no ry świerz -
bow ca pa so żyt wy glą da jak ma ły, ciem ny trój -
kąt (obraz smu gi za odrzu tow cem).
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ujaw nia ją brą zo we ogni sko z kie szon ką po -
wie trz ną, która po ja wia się ja ko prze zro czy -
sta po wierzch nia w ja ju. Pod czas ba da nia na -
le ży jed nak pa mię tać o odróż nie niu łu pie żu,
wo sku i in nych ko sme ty ków uży wa nych do
wło sów, których obraz der mo sko po wy mo -
że przy po mi nać wsza wi cę[10]. Bez kon tak to -
wa der mo sko pia ze świa tłem spo la ry zo wa -
nym zmniej sza ry zy ko prze no sze nia in fek cji.
Dzię ki wi de o der mo sko pii moż na rów nież
mo ni to ro wać pa cjen tów pod czas ich te ra pii,
co po zwa la mi ni ma li zo wać ry zy ko nadmier -
ne go le cze nia cho re go, po sze rza wie dzę do -
ty czą cą opty mal ne go cza su le cze nia oraz
zmniej sza po ten cjal ne skut ki ubocz ne[23].

Świerzb

Świerzb jest pa so żyt ni czą cho ro bą za ka -
źną wy wo ła ną przez świerz bow ca ludz kie -
go (Sar cop tes sca biei va rie tas ho mi nis), ce -
chu ją ca się in ten syw nym świą dem, który
jest naj bar dziej do tkli wy wie czo rem i w no -
cy. Prze no szo na jest na sku tek bli skie go
kon tak tu oso bi ste go, szcze gól nie kon tak tu
se ksu al ne go. Naj więk sza za cho ro wal ność
wy stę pu je w kra jach ubo gich, ale w kra jach
uprze my sło wio nych ob ser wu je się zwięk -
szo ne ry zy ko u osób bez dom nych i z nie do -
sta tecz ną hi gie ną oso bi stą. W przy pad ku
pier wot nej in fek cji roz wój ob ja wów na stę -
pu je po upły wie 3–6 ty go dni, na to miast
przy po wtór nym za ka że niu po ja wia ją się
one po 24 go dzi nach. Zna cze nie dia gno -
stycz ne ma ją zmia ny skór ne, z ty po wym tu -
ne lem o dłu go ści kil ku mi li me trów, z sa mi cą
wi docz ną ja ko ciem na krop ka na koń cu tu -
ne lu. Czę sto po wsta ją prze czo sy i wtór ne
za ka że nia[8]. Po wszech nie uzna ną me to dą
dia gno stycz ną świerz bu jest po bra nie ze -
skro bin skóry w ce lu stwier dze nia obe cno -
ści roz to cza[24]. Świerzb cha rak te ry zu je się
okre ślo nym obra zem der mo sko po wym,
w którym wi docz ne są za krzy wio ne lub ser -
pen ty no wa te li nie od po wia da ją ce no rze,

wi docz ne go łym okiem. Dzię ki uży ciu du że -
go po więk sze nia w obra zie wi de o der mo -
sko po wym moż na uwi docz nić na koń cu li nii
roz to cze, które wy glą da jak ma ły, ciem ny
trój kąt. Obraz ten czę sto po rów ny wa ny jest
do smu gi za odrzu tow cem. We wnątrz gru -
bej li nii, za krzy wio nej w nie których przy pad -
kach, moż na rów nież zo ba czyć czar ne
krop ki, sta no wią ce od cho dy roz to cza[9]. 

Pod su mo wa nie

Der mo skop to urzą dze nie po ręcz ne i ła -
twe w uży ciu, które jest chęt nie wy ko rzy sty -
wa ne przez le ka rzy w dia gno sty ce zmian
barw ni ko wych, a co raz czę ściej w cho ro -
bach za pal nych i za ka źnych skóry. Der mo -
sko pia uła twia roz po zna nie cho ro by oraz
umoż li wia mo ni to ro wa nie sku tecz no ści jej
te ra pii.

Der mo sko pia umoż li wi ła szer szą dia gno -
sty kę, szcze gól nie w kra jach ubo gich, gdzie
do stęp ność in wa zyj nych tech nik jest ogra ni -
czo na oraz wcze sną iden ty fi ka cję cho ro by,
co zmniej sza jej prze no sze nie i ko niecz ność
wpro wa dze nia le cze nia ma so we go. Wi de o -
der mo sko pia, dzię ki du żym po więk sze niom,
cha rak te ry zu je się spe cy ficz no ścią w przy bli -
że niu 100%. Obie me to dy umoż li wia ją
rów nież kon tro lę pa cjen ta po le cze niu, dzię -
ki cze mu za po bie ga ją roz prze strze nia niu się
świerz bu w przy pad ku nie po wo dze nia te ra -
pii[10,24,25].
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