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Współ cze sna dia gno sty ka der ma to lo gicz na opie ra się na der mo -
sko pii i trud no wy o bra zić so bie le ka rza der ma to lo ga, który nie 
po tra fi wy ko rzy stać te go ba da nia w swo jej pra cy. Der mo sko pia
jest ba zą dia gno stycz ną, która słu ży do sta wia nia roz po zna nia oraz
róż ni co wa nia ob ja wów, jak rów nież jest sku tecz nym ba da niem
prze sie wo wym. 
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Dermoskopia – diagnostyka
barwnikowych zmian paznokci

Pa trząc na no wo cze sne wi de o der mo -
sko py, których dzia ła nie opie ra się na za -
awan so wa nej tech no lo gii cy fro wej trud no
uwie rzyć, że hi sto ria ba da nia der mo sko po -
we go ma po nad 350 lat. W 1663 ro ku Jo han
Chri sto pho rus Ko lhaus wy ko rzy stał mi kro -
skop do oglą da nia una czy nie nia wa łów pa -
znok cio wych[1,2]. Za sto so wa nie olej ku im -
mer syj ne go w mi kro sko pii po wierz chow nej
skóry zo sta ło po raz pierw szy opi sa ne przez
Pau la Ger so na Unna w 1893 r.[2,3]. Na to miast
po ję cie „der mo sko pia” do no men kla tu ry me -
dycz nej zo sta ło wpro wa dzo ne przez Jo han na
Sa phie ra w 1920 r., który dzię ki wy ko rzy sta -
niu dwu ocz ne go mi kro sko pu z wbu do wa -
nym źródłem świa tła opi sał wie le in te re su ją -
cych ob ser wa cji z za kre su mor fo lo gii skóry[4-7].
W 1950 r. Le on Gold man, ja ko pierw szy
der ma to log, opi sał uży tecz ność tech ni ki mi -

kro sko po wej w oce nie zmian barw ni ko wych
skór nych, a mi kro skop za sto so wa ny do oce -
ny tych zmian na zwał „der mo sko pem”[8-11].
Na to miast w 1971 r. Ro na Mac Kie przed sta -
wiła zna cze nie der mo sko pii, ja ko tech ni ki
przedo pe ra cyj nej, umoż li wia ją cej róż ni co wa -
nie zmian barw ni ko wych ła god nych i zło śli -
wych[12]. Jed nak że do pie ro opra co wa nie
przez W. Stol za i wsp. za sad der mo sko po wej
oce ny zmian skór nych roz po czę ło gwał tow -
ną ka rie rę ba da nia der mo sko po we go i spo -
wo do wa ło je go po wszech ne wy ko rzy sta nie
przez der ma to lo gów[13].

Od po cząt ku der mo sko pia by ła wy ko -
rzy sty wa na do oglą da nia ele men tów struk tu -
ral nych skóry i zmian skór nych. W XIX w.
mi kro sko pia po wierz chow na skóry słu ży ła
do oce ny zmian na czy nio wych oraz czę sto
wy stę pu ją cych w tam tym cza sie ob ja wów
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gru źli cy i ki ły[2]. W wie ku XX co raz czę ściej
der mo sko pię wy ko rzy sty wa no w dia gno sty -
ce me la no cy to wych i nie me la nocy to wych
zmian skór nych. Ro sną ce za gro że nie roz wo -
jem czer nia ka i in nych no wo two rów skóry
spra wi ło, że ba da nie der mo sko po we, ja ko
nie in wa zyj ne, cał ko wi cie bez piecz ne oraz ob -
da rzo ne wy so ką czu ło ścią i swo i sto ścią, sta ło
się pod sta wo wym na rzę dziem dia gno stycz -
nym le ka rza der ma to lo ga. 

Uży cie der mo sko pii w róż ni co wa niu
zmian me la no cy to wych roz po czę ło ka rie rę
te go ba da nia w der ma to lo gii. Za kres wy ko -
rzy sta nia mi kro sko pii po wierz chow nej skóry
zo stał roz sze rzo ny do dia gno sty ki:
• cho rób wło sów (tri cho sko pia),
• der ma toz za pal nych (in flam mo sko pia),
• in fek cji pa so żyt ni czych (en to mo der mo -

sko pia),
• in fek cji grzy bi czych pa znok ci (ony cho -

sko pia),
• na czyń krwio no śnych (ka pi la ro sko pia)[14-18].

Bez wzglę du na etio lo gię, dia gno zo wa nie
zmian pa to lo gicz nych obej mu ją cych płyt kę
pa znok cio wą jest nie zmier nie trud ne. Bio -
psja w ce lu prze pro wa dze nia oce ny hi sto pa -
to lo gicz nej jest trud na tech nicz nie i uciąż li wa
dla pa cjen ta, ob ser wa cja ma kro sko po wa wy -
ma ga dłu gie go cza su z po wo du po wol ne go
wzro stu pa znok ci, po bie ra nie ma te ria łu do
ba dań mi kro bio lo gicz nych też nie jest pro ste,
cze go do wo dem są bar dzo czę ste fał szy wie
ne ga tyw ne wy ni ki. Wy ko rzy sta nie der mo -
sko pii do oce ny pa to lo gii w obrę bie pa znok -
ci stwo rzy ło no we moż li wo ści dia gno stycz -
ne. Przede wszy st kim wi de o der mo sko pia
po przez utrwa la nie obra zu po zwa la na mo -
ni to ro wa nie ob ser wo wa nej zmia ny oraz
umoż li wia w du żym po więk sze niu (20-140
ra zy) bar dziej pre cy zyj ne opi sa nie cha rak te ru
zmia ny pa znok cio wej. 

Der mo sko pia umoż li wia nie tyl ko dia gno -
zo wa nie i róż ni co wa nie zmian barw ni ko wych
pa znok ci, ale tak że jest po moc na w oce nie:

• in fek cji grzy bi czych,
• der ma toz za pal nych, np.: łu szczy cy, li szaja

pła skiego. 

Róż ni co wa nie zmian barw ni ko wych zlo ka -
li zo wa nych pod płyt ką pa znok cio wą wy ma ga
zna jo mo ści pod sta wo wych cech de cy du ją cych
o wzor cu zmia ny oraz zna jo mo ści ogól ne go
wzor ca pro ce sów pa to lo gicz nych pa znok ci.

We wzor cu zmian pa znok cio wych, wg
Tho ma sa i Dal la, wy róż nia się czte ry pod sta -
wo we ele men ty struk tu ral ne[19]:
• krwa we plam ki – bar wa za le ży od cza su

po wsta nia, wcze sne zmia ny są pur pu ro -
wo-fio le to we, star sze sta ją się brą zo we.
Ma ją cha rak ter okrą głych kro pli;

• sza re prąż ki – ho mo gen ne, sza re pa sma,
cza sa mi utwo rzo ne są z licz nych, sza -
rych, cien kich li nii o ten den cji do zle wa -
nia się w jed no li ty prą żek;

• brą zo we tło z re gu lar ny mi podłuż ny mi
prąż ka mi – ce cha zmian ła god nych.
W obrę bie brą zo we go pa sma wy stę pu ją
w jed na ko wych od stę pach rów no le głe,
jed no li cie wy bar wio ne, o ta kiej sa mej
gru bo ści brą zo we prąż ki;

• brą zo we tło z nie re gu lar ny mi podłuż ny mi
prąż ka mi – ce cha zmian zło śli wych. W skład
brą zo we go pa sma wcho dzą nie jed no li cie
za bar wio ne brą zo we prąż ki o zmien nej
gru bo ści i nie rów nych od stę pach. Cza sa -
mi podłuż ny układ ule ga za tar ciu.

Po nad to zo sta ły opi sa ne ce chy do dat ko we:
• ob jaw Hut chin so na – pla ma barw ni ko wa

obe cna w płyt ce pa znok cio wej
i w obrąb ku pa znok cia[20]. Zmia na te go
ty pu nie jest pa to gno mo nicz na, gdyż wy -
stę pu je w zmia nach zło śli wych (czer niak)
oraz ła god nych (krwiak), mo że być in du -
ko wa na le ka mi (np. am lo dy pi ną),

• li nij ne, po li mor ficz ne na czy nia,
• ob sza ry mlecz no-czer wo ne,
• czer wo ne glo bu le,
• po zo sta ło ści barw ni ka.
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Zmia ny barw ni ko we pły tek pa znok cio -
wych two rzą trzy pod sta wo we wzor ce[14-19]:
• wzo rzec ła god ny wy stę pu je w po sta ci

ho mo gen nej (sza ro brą zo we, rów no -
mier nie za bar wio ne pa smo) lub li nij nej
(rów no le gły układ jed no li tych pod wzglę -
dem gru bo ści ja sno brą zo wych prąż ków
uło żo nych w rów nych od stę pach);

• wzo rzec zło śli wy po sia da prąż ki o bar wie
od ja sno brą zo wej do czar nej, róż nej gru -
bo ści, zmien nych od stę pach i zmien nym
prze bie gu. Mo że być obe cny ob jaw Hut -
chin so na oraz mo gą wy stę po wać ob sza -
ry mlecz no-czer wo ne, li nij ne na czy nia;

• wzo rzec ty pu ognisk wy bro czy no wych
po le ga na wy stę po wa niu róż nok ształt -
nych ognisk o zróż ni co wa nej bar wie
w za leż no ści od cza su trwa nia zmia ny (od
nie bie sko-czer wo nych do brą zo wych).

Zmia na za bar wie nia pa znok cia jest zja -
wi skiem czę stym, o zróż ni co wa nej etio pa -
to ge ne zie co po wo du je, że po sta wie nie
roz po zna nia nie jed no krot nie jest bar dzo
trud ne. Naj czę st szym po wo dem zmia ny
ko lo ry tu pa znok ci są in fek cje (przede wszy -
st kim grzy bi cze i bak te ryj ne, rza dziej wi ru -
so we) oraz ura zy me cha nicz ne[20]. Wpływ
na zmia ny za bar wie nia płyt ki pa znok cio wej
ma ją tak że sto so wa ne le ki (mi no cy kli na, hy -

dro ksy mocz nik, am lo dy pi na itd.) i cho ro by
ogól no u stro jo we (za bu rze nia en do kry no lo -
gicz ne, he mo sy de ry na, po rfi ria, ko la ge no zy
itd.) oraz sze reg in nych en do gen nych i eg -
zo gen nych czyn ni ków[20,21]. Jed nak że naj -
więk szą trud no ścią są zmia ny barw ni ko we,
gdyż każ da z nich mo że stwa rzać za gro że nie
roz wo ju czer nia ka. Uzu peł nie nie ba da nia
ma kro sko po we go ba da niem der mo sko po -
wym nie wąt pli wie uła twia dia gno zo wa nie
i róż ni co wa nie, ale w dal szym cią gu w przy -
pad ku zmian pa znok cio wych nie za wsze
moż na po sta wić jed no znacz ne go roz po zna -
nia. Trud ność wy ni ka z mor fo lo gii pa znok ci:
gru ba war stwa ke ra ty ny zmniej sza wi docz -
ność ło ży ska pa znok cia, usy tu o wa nie płyt ki
pa znok cia w za głę bie niu oto czo nym przez
wa ły pa znok cio we ogra ni cza oce nę brze -
gów pro ksy mal nych i bocz nych, nie wi docz -
na ma cierz nie po zwa la oce nić jej sta nu. Po -
mi mo tych ogra ni czeń der mo sko pia jest
waż nym i nie o ce nio nym ele men tem dia -
gno stycz nym w za kre sie apa ra tu pa znok cio -
we go.

Przy pa dek 1

U pa cjen ta (lat 52) kil ka mie się cy wcze -
śniej (nie był w sta nie do kła dnie spre cy zo wać
kie dy) na pa znok ciu du że go pal ca sto py le -

Ryc. 1a. Obraz makroskopowy, zmiana ulegała
stopniowemu progresowi od kilku miesięcy.

Ryc. 1b. Obraz wideodermoskopowy
(powiększenie 20 x) proksymalnego brzegu
paznokci. Objaw Hutchinsona.
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wej po ja wi ła się zmia na bar wy brą zo wo-
czar nej. Po cząt ko wo zaj mo wa ła pro ksy mal -
ny brzeg pa znok cia, z cza sem za ję ła ca ły pa -
zno kieć oraz skórę ota cza ją cą. Pa cjent nie
wią zał po wsta nia zmian z ura zem me cha -
nicz nym, po nad to nie sto so wał żad nej far -
ma ko te ra pii. W cza sie wi zy ty stwier dzo no:
po gru bia łą płyt kę pa znok cio wą o zmie nio nej
bar wie oraz brą zo we za bar wie nie skóry
oko li cy pro ksy mal nej, dy stal nej i czę ścio wo
bocz nej (Ryc. 1a). W ba da niu wi de o der mo -
sko po wym na skórze ota cza ją cej pa zno kieć

roz po zna no ob jaw Hut chin so na (Ryc. 1b),
na to miast w obrę bie płyt ki pa znok cio wej -
zau wa żo no brą zo we pa smo bie gną ce od
pro ksy mal ne go do dy stal ne go brze gu, skła -
da ją ce się z prąż ków brą zo wo-czar nych
o róż nej sze ro ko ści i dłu go ści oraz ho mo -
gen ne za bar wie nie płyt ki przy brze gu pro -
ksy mal nym (Ryc. 1c). Obraz wi de o der mo -
sko po wy su ge ro wał roz rost no wo two ro -
wy. Pa cjent pod jął de cy zję o ra dy kal nym
usu nię ciu ca łe go pa lu cha bez wstęp nej bio -
psji (Ryc. 1d). W ba da niu hi sto lo gicz nym
uzy ska no po twier dze nie roz po zna nia wi -
de o der mo sko po we go, stwier dzo no czer -
nia ka. W cią gu ko lej nych 5 lat nie na stą pi ła
wzno wa czer nia ka.

Ryc. 1c. Obraz wi de o der mo sko po wy (po więk sze -
nie 20 x) płyt ki pa znok cio wej: brą zo we pa smo
bie gną ce od pro ksy mal ne go do dy stal ne go brze -
gu, skła da ją ce się z prąż ków brą zo wo-czar nych
o róż nej sze ro ko ści i dłu go ści. Obraz ma kro sko -
po wy, zmia na ule ga ła stop nio we mu pro gre so wi
od kil ku mie się cy.

Ryc. 1d. Stan po usunięciu palca.

Ryc. 2a. Obraz kliniczny zmiany obecnej od kilku
tygodni (pacjent nie był w stanie sprecyzować)
bez cech progresu.

Ryc. 2b. Obraz wi de o der mo sko po wy (po więk -
sze nie 20x) brze gu dy stal ne go. Zmia na do -
brze od gar ni czo na, o ho mo gen nej struk tu rze.



Przy pa dek 2

Pa cjent (lat 50) za u wa żył zmia nę za bar -
wie nia skóry i płyt ki pa znok cio wej (pa lec
I, sto pa le wa), nie był w sta nie po dać kie dy
po ja wi ła się zmia na, (Ryc. 2a). Pa cjent w sta -
nie ogól nym do brym, bez do le gli wo ści.
W ba da niu wi de o der mo sko po wym na
skórze brze gu dy stal ne go stwier dzo no zmia -
nę bar wy brą zo wej, do brze od gra ni czo ną,
su ge ru ją cą krwa wy wy lew; pod płyt ką pa -
znok cio wą wy ka za no ho mo gen ną zmia nę
barw ną bez obe cno ści prąż ków, z po je dyn -
czy mi brą zo wo-czar ny mi plam ka mi, (Ryc.
1c). Obraz su ge ro wał krwia ka, ale zle co no
bio psję, która po twier dzi ła roz po zna nie.

Pod su mo wa nie

Każ da zmia na barw na w obrę bie płyt ki
pa znok cio wej, z ja ką pa cjent zgła sza się do
le ka rza, bu dzi wąt pli wo ści i wy ma ga do kład -

nej dia gno sty ki, gdyż roz po zna nie oscy lu je
po mię dzy czer nia kiem, zna mie niem barw ni -
ko wym, krwia kiem itd. To spra wia, że wi de -
o der mo sko pia jest nie wąt pli wie nie zwy kle
po moc nym na rzę dziem dia gno stycz nym,
choć w nie których przy pad kach wy ma ga ją -
cym we ry fi ka cji hi sto lo gicz nej.
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Ryc. 2c. Obraz wi de o der mo sko po wy (po więk sze -
nie 20x) płyt ki pa znok cio wej: ho mo gen na zmia na
barw na brą zo wo-czar na bez obe cno ści prąż ków,
z po je dyn czy mi brą zo wo-czar ny mi plam ka mi.


