
dermatologia

Dermoskopia (dermatoskopia, mikroskopia epiluminescencyjna,
mikroskopia powierzchniowa) to dziedzina medycyny, która pozwala
na szybką ocenę zmian barwnikowych skóry. Badania mikroskopowe
powierzchni skóry rozpoczęły się już w 1663 roku, z chwilą gdy Johan
Chrisophorus Kolhaus odkrył małe naczynia krwionośne w obrębie
wałów paznokciowych właśnie za pomocą mikroskopu. 

lek. med. Bartosz Pawlikowski 
Centrum Medyczne Medevac w Łodzi

Praktyczne aspekty 
badania dermoskopowego 

i wideodermoskopowego 
w dermatologii i medycynie estetycznej

Ko lej ne la ta, aż do cza sów obe cnych,
dzię ki roz wo jo wi opty ki oraz in for ma ty ki za -
o wo co wa ły ła twiej szą do stęp no ścią der ma -
to sko pów i wi de o der ma to sko pów, co po -
zwo li ło na pod ję cie prób wy ko rzy sta nia ich
na in nych pła szczy znach w der ma to lo gii
i me dy cy nie este tycz nej. W ostat niej de ka -
dzie der mo sko pia upo wszech ni ła się i sta ła
się ru ty no wą tech ni ką bez in wa zyj nej dia gno -
sty ki zmian skór nych. W cią gu ostat nich 
30 lat na stą pił in ten syw ny roz wój apa ra tu ry
do der ma to sko pii. Pierw sze apa ra ty by ły wy -
ko na ne w tech no lo gii ste re o mi kro sko pu.
Cha rak te ry zo wa ły się znie kształ ca ją cą opty ką
oraz sła bym oświe tle niem. W 1990 ro ku
Kreu sch i Ras sner skon stru o wa li prze no śny
ste re o mi kro skop bio ku la ro wy, ła twy w uży -
ciu, da ją cy po więk sze nie rzę du 10-40 ra zy.
Po mi mo to urzą dze nia te by ły dro gie, nie po -

ręcz ne, a ba da nie ni mi cza so chłon ne. Na -
stęp na ge ne ra cja der ma to sko pów przy po -
mi na ła już obe cnie sto so wa ne. Płyn imer syj -
ny roz pro wa dza ny jest bez po śre dnio na
skórze, ele men ty optycz ne mi ni ma li zu ją
znie kształ ce nia, co znacz nie wpły wa na rze -
czy wi ste odwzo ro wa nie struk tu ry zmian.
Po nad to wbu do wa no sy ste my za po bie ga ją -
ce pa ro wa niu, wy po sa żo no der ma to sko py
w cy lin der do ob ser wa cji zmian w miej scach
trud no do stęp nych oraz za sto so wa no
oświe tle nie LED. Wi de o der ma to sko py są
do dat ko wo wy po sa żo ne w sy stem re je stra -
cji obra zów w wy so kiej roz dziel czo ści.
Prze wa ga nad kla sycz nym der mo sko pem
ręcz nym jest oczy wi sta. Obraz za pi sa ny cy -
fro wo moż na oglą dać nie tyl ko w po więk -
sze niu optycz nym, ale też cy fro wym. Da je
to do dat ko we moż li wo ści dia gno stycz ne
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i po zwa la na więk szą do kład ność, a za tem
i pew niej szą dia gno zę. 

Świa tło emi to wa ne przez der ma to skop
jest czę ścio wo odbi ja ne od war stwy ro go -
wej, czę ścio wo roz pra sza ne i w nie wiel kim
stop niu ab sor bo wa ne przez tkan kę. W ce lu
po pra wy obra zu wy ko rzy stu je się pły ny im -
mer syj ne łą czą ce po wierzch nie war stwy ro -
go wej ze szkłem apa ra tu, uzy sku jąc mniej szy
sto pień za ła ma nia i roz pra sza nia świa tła na
gra ni cy faz: skóra-obiek tyw. W prze bie gu
ba dań ana li zu ją cych sku tecz ność im mer syj ną
róż nych sub stan cji osta tecz nie usta lo no, że
naj lep szym pod wzglę dem prak tycz nym
środ kiem jest płyn de zyn fek cyj ny, ze wzglę -
du na kom fort pa cjen ta (nie bru dzi i nie tłu -
ści) oraz z uwa gi na je go do brą prze zro czy -
stość. Je go wa dą jest jed nak sto sun ko wo
szyb kie pa ro wa nie, co wy ma ga wie lo krot nej
apli ka cji w cza sie ba da nia. W miej scach pro -
ble ma tycz nych i na bło nach ślu zo wych wska -
za ne jest za sto so wa nie że lu ultra so no gra ficz -
ne go w ce lu unik nię cia podraż nie nia. 

Ze wzglę du na obe cny po stęp w roz wo -
ju der ma to sko pii ob ser wu je się zwięk szo ny
wpływ cy fry za cji oraz roz bu do wę w sy ste my
sta cjo nar ne umoż li wia ją ce oce nę zmian
skór nych na ekra nie mo ni to ra oraz utrwa le -

nie obra zu w po sta ci cy fro wej. Za le tą tych
sy ste mów jest moż li wość ma po wa nia cia ła,
ana li za zmia ny bez fi zycz ne go udzia łu pa cjen -
ta, prze sła nie obra zu pro ble ma tycz nej zmia -
ny skór nej do ośrod ka spe cja li stycz ne go
w ce lu do kła dniej szej oce ny, moż li wość ana -
li zy wspo ma ga nej za po mo cą wbu do wa ne go
opro gra mo wa nia, po rów na nia tej sa mej
zmia ny w cza sie obe cnym ze zdję ciem wy -
ko na nym w przy szło ści (ob ser wa cja ewo lu -
cji) oraz omówie nia zmia ny skór nej w obe -
cno ści pa cjen ta w cza sie kon sul ta cji. Z mo jej
prak ty ki wy ni ka, że ba da nie i omówie nie
przy pa cjen cie zmian skór nych wi docz nych
na mo ni to rze uła twia ko mu ni ka cję i sprzy ja
wy ra że niu zgo dy przez pa cjen ta na ich usu -
nię cie, je że li oczy wi ście z punk tu wi dze nia
me dycz ne go za cho dzi ta ka ko niecz ność. 

Przedmio tem oce ny der ma to sko po wej
za rów no w za kre sie me dy cy ny este tycz nej,
jak i der ma to lo gii za cho waw czej jest skóra
i jej przy dat ki, ale też ślu zów ka ja my ust nej.

Oce na skóry zdro wej jest moż li wa głów -
nie przy uży ciu wi de o der ma to sko pu z de dy -
ko wa nym opro gra mo wa niem i zwy kle do ty -
czy pla no wa nych pro ce dur z za kre su me dy -
cy ny este tycz nej. Akwi zy cja obra zu twa rzy
w róż nych pre de fi nio wa nych pro jek cjach
po zwa la na ana li zę pod wzglę dem ilo ści

Ryc. 1. Brodawka barwnikowa. Ryc. 2. Włosy 70 krotne powiekszenie.
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zmar szczek i ich lo ka li za cji, po zio mu na wil -
że nia ce ry, struk tu ry skóry (uj ścia gru czo łów
ło jo wych, tzw. „po rów”) oraz obe cno ści
i na tę że nia prze bar wień i ru mie nia. Zdję cia
po ana li zie w czy tel ny spo sób są po rów ny -
wa ne z da ny mi dla wie ku i płci pa cjen ta fo to -
gra fo wa ne go. W ła twy spo sób moż na
przed sta wić pa cjen to wi obe cne de fek ty, za -
pro po no wać plan po stę po wa nia te ra peu -
tycz ne go oraz w przy szło ści wy ko ny wać se -
sje po rów naw cze, una ocz nia jąc po pra wę
wy glą du po po szcze gól nych za bie gach. Ta kie
podej ście uła twia w spo sób zna czą cy współ -
pra cę z pa cjen tem i ro dzi w nim za u fa nie dla
umie jęt no ści le ka rza. 

W der ma to lo gii za cho waw czej der ma to -
sko pia jest wy ko rzy sty wa na naj czę ściej do
oce ny nie me la no cy to wych i me la no cy to -
wych zmian skór nych. Na cał ko wi tą oce nę
der ma to sko po wą zna mie nia barw ni ko we go
skła da ją się po szcze gól ne skła do we re gu ły
ABCD (asy me tria, brzeg, ko lor, śre dni ca –
przyp. aut.). Ze wzglę du na du żą ilość pu bli -
ka cji i opra co wań w tym te ma cie po mi nę
szcze góły dia gno stycz ne w opi sie po szcze -
gól nych kry te riów. War to jed nak zwrócić

uwa gę na bar dzo wy so ką przy dat ność wy ko -
rzy sta nia der ma to sko pu lub wi de o der ma to -
sko pu w oce nie zmian barw ni ko wych. 

Bar dzo czę sto der ma to sko pię wy ko rzy -
stu ję do oce ny płyt ki pa znok cio wej łącz nie
z wol nym brze giem oraz bocz nym i tyl nym
wa łem. W cho ro bach pa znok cia oraz
w przy pad ku znie kształ ce nia płyt ki pa znok cia
oce na der ma to sko po wa czę sto po zo sta je je -
dy nym spo so bem na usta le nie etio lo gii
zmian. Oczy wi ście w przy pad ku cho rób za -
ka źnych (np. grzy bi ce) ko niecz ne jest wy ko -
na nie po sie wu w kie run ku ana li zy der ma to fi -
tów w ce lu usta le nia obe cno ści i ro dza ju
czyn ni ka za ka źne go. Po nad to oce na na czyń
krwio no śnych w obrę bie tyl ne go wa łu pa -
znok cio we go oraz pły tek pa znok cio wych
po ma ga w dia gno zo wa niu cho rób au to im -
mu no lo gicz nych.

W dia gno sty ce cho rób der ma to lo gicz -
nych czę sto nie zbęd nym ele men tem jest
oce na ślu zów ki ja my ust nej. Ze wzglę dów
tech nicz nych (moż li wość ope ro wa nia ka me -
rą w ja mie ust nej) wi de o der ma to skop ce -
chu je prze wa ga nad der ma to sko pem. Zmia -
ny struk tu ry, una czy nie nia i bar wy ślu zów ki

Ryc. 3. Mapowanie ciała – Overview.
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po zwa la ją na oce nę ob ja wów to wa rzy szą -
cych wie lu cho ro bom skóry (li szaj pła ski, ze -
spół Beh ce ta i in ne). Moż li wość uwi docz nie -
nia zmian w obrę bie ślu zów ki przed sion ka
ja my ust nej i po licz ków to czę sto nie odzow -
ne uzu peł nie nie dia gno sty ki.

Do le gli wo ścią do ty ka ją ca znacz ną część
po pu la cji, rów nież w Pol sce, jest wy pa da nie
wło sów. Ze wzglę du na trud no ści w usta le -
niu przy czy ny w dia gno sty ce wy ko rzy stu ję
za rów no ba da nia bio che micz ne krwi ukie -
run ko wa ne na nie do bo ry mi kro e le men tów,
za bu rze nia od por no ści, jak rów nież ba da nia
obe cno ści prze ciw ciał cha rak te ry stycz nych
dla cho rób au to im mu no lo gicz nych i za ka żeń
pa so żyt ni czych. Nie mniej jed nak waż nym
aspek tem dia gno stycz nym ły sie nia jest za sto -
so wa nie ba dań obra zo wych (tri cho sko pia).
Tri cho sko pia sta no wi obe cnie pod sta wo we
ba da nie obra zo we skóry owło sio nej gło wy.
W przy pad ku na si lo ne go wy pa da nia wło sów
mo że być je dy nym i wy star cza ją cym ba da -
niem wska zu ją cym na przy czy nę do le gli wo -
ści. W ba da niu tym ko rzy sta się za rów no
z obra zu „su che go”, jak i w im mer sji. Dzię ki
te mu moż li we jest usta le nie na si le nia i ty pu
ro go wa ce nia skóry oraz zmian w obrę bie
mie szka wło so we go. Oce nie pod da je się
rów nież cha rak ter i typ na czyń wło so wa -
tych, stan ło dyg wło sów i mie szków wło so -

wych. Uzu peł nie niem tri cho sko pii po zo sta je
wciąż tri cho gram. Nie mniej jed nak opra co -
wa nie ba da nia wy ko na ne go wi de o der ma to -
sko pem pod ką tem licz by wło sów na cm2,
gru bo ści ło dy gi, obe cno ści apa ra tów mie -
szko wych czy licz by pu stych mie szków wło -
so wych czę sto jest wy star cza ją ce do pra wi -
dło wej dia gno zy. 

W co dzien nej prak ty ce wi de o der ma to -
skop jest włą czo ny w mo im ga bi ne cie na sta -
łe. Uwi docz nie nie zmian cho ro bo wych,
wło sów, pa znok ci i zmian barw ni ko wych na
ekra nie mo ni to ra da je mi ogrom ną prze wa -
gę nad sa mo le cze niem pa cjen tów, które, jak
wszy scy do brze wie my, rów nież opie ra się
na prze ka zie obra zo wym, naj czę ściej po zy -
ska nym z in ter ne tu. Dys ku sja na te mat ko -
niecz no ści wdro że nia od po wie dnie go le cze -
nia, rów nież chi rur gicz ne go, w opar ciu o ba -
da nia wi de o der ma to sko po we, jest ła twa
i nie bu dzi wąt pli wo ści pa cjen ta. 
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