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Zastosowanie dermatoskopii 
w diagnostyce wybranych 
chorób skóry 

Dermatoskopia (dermoskopia, mikroskopia epiluminescencyjna, skin
surface microscopy) jest metodą oceny in vivo struktur w obrębie
naskórka, granicy skórno-naskórkowej i górnych warstw skóry
właściwej. Klasyczną dermatoskopię wykorzystywano początkowo 
w różnicowaniu znamion barwnikowych i czerniaka[1]. Badanie to
stanowi pomost między badaniem znamion okiem nieuzbrojonym 
a badaniem histopatologicznym[1]. 

Obe cnie der ma to sko pia znaj du je rów -
nież za sto so wa nie w oce nie zmian zlo ka li -
zo wa nych w obrę bie skóry gład kiej i owło -
sio nej, der ma toz za pal nych (in flam mo sko -
pia), in fe sta cji ek to pa so żyt ni czych (en to mo -
der ma to sko pia), wło sów (tri cho sko pia),
błon ślu zo wych, pły tek pa znok cio wych
(ony cho sko pia) oraz w oce nie wa łów pa -
znok cio wych (ka pi la ro sko pia)[1,2]. Jest ba da -
niem bez piecz nym i nie in wa zyj nym.

Wpro wa dze nie 

W co dzien nej prak ty ce naj czę ściej wy ko -
rzy stu je się der ma to sko py prze no śne (ręcz -
ne). Są one ła twe i wy god ne w uży ciu, ze
źródłem świa tła spo la ry zo wa ne go lub nie -

spo la ry zo wa ne go i da jące po więk sze nie 
10-krotne (czasem na specjalne za mówie nie
15-krotne). Der ma to skop ze świa tłem nie -
spo la ry zo wa nym (wet der ma to sco py) le piej
obra zu je struk tu ry na czy nio we, czer wo ne
za to ki, zmia ny barw ni ko we (w tym zna mię
błę kit ne)[2]. Ta ki der ma to skop wy ma ga za sto -
so wa nia imer sji pod po sta cią olej ku syn te -
tycz ne go, al ko ho lu czy że lu ultra so no gra ficz -
ne go, aby zwięk szyć prze zier ność war stwy
ro go wej oraz ogra ni czyć za kłóce nia wy wo ła -
ne przez odbi ja ją ce i roz pra sza ją ce się świa -
tło. Za sto so wa nie że lu ultra so no gra ficz ne go
za le ca sie głów nie w przy pad ku oce ny zmian
na bło nach ślu zo wych oraz w miej scach
trud no do stęp nych, np. prze strze niach mię -
dzy pal co wych[1].
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Der ma to skop ze świa tłem spo la ry zo wa -
nym nie wy ma ga na to miast imer sji (dry der -
ma to sco py, su cha der ma to sko pia) i umoż li -
wia bez do ty ko we prze pro wa dze nie ba da nia
rów nież w miej scach trud no do stęp nych,
np. na bło nach ślu zo wych czy po wie kach[2].
Do dat ko wo ten typ der ma to sko pu po zwa la
uwi docz nić obe cno ści bia ła wych, świe cą -
cych pasm – na zy wa nych wy pu st ka mi kry -
sta licz ny mi i bę dą cych jed ną z cech der ma -
to sko po wych czer nia ka[2]. Po nad to świa tło
spo la ry zo wa ne le piej uwi dacz nia pseu do -
cy sty ro go we, uj ścia pseu do za skór ni ków,
ob sza ry sza ro nie bie skich ziar ni sto ści, bia ło-
nie bie skie struk tu ry oraz ob sza ry o ja snych
ko lo rach[2]. Naj now sze der ma to sko py, der -
ma to sko py hy bry do we, po sia da ją moż li -
wość ob ser wa cji zmian skór nych w świe tle
spo la ry zo wa nym oraz nie spo la ry zo wa -
nym[1]. Zmia na oświe tle nia na stę pu je w ła -
twy spo sób, umoż li wia jąc prze łą cza nie
z emi sji świa tła spo la ry zo wa ne go krzy żo wo
na świa tło nie spo la ry zo wa ne. Część mo -
de li ręcz nych der ma to sko pów współ pra cu -
je z cy fro wy mi apa ra ta mi fo to gra ficz ny mi
za rów no kla sycz ny mi, jak i smart fo na mi.
Wi de o der ma to sko pia umoż li wia uzy ska nie
po więk sze nia od 15 do 200 ra zy, a obraz
otrzy ma ny za po mo cą ka me ry prze sy ła ny
jest do kom pu te ra. Wi de o der ma to skop
da je moż li wość cy fro wej ar chi wi za cji wy -
ko na nych zdjęć oraz ich po rów ny wa nia
w róż nych od stę pach cza su[2]. No wo cze -
sne wi de o der ma to sko py two rzą ma py
zmian skór nych da ne go pa cjen ta, po zwa la -
jąc na do kład ną i re gu lar ną ob ser wa cję. 

Dia gno sty ka zna mion barw ni ko wych

Dia gno sty ka czer nia ka sta no wi wciąż naj -
waż niej sze wska za nie do wy ko na nia der ma -
to sko pii[3]. Ba da nie obra zu je ce chy mor fo lo -
gicz ne zna mion, które nie są wi docz ne 
go łym okiem. Pod sta wo wą za sa dą der ma -
to sko pii jest zba da nie wszy st kich zna mion

skór nych u da ne go pa cjen ta, nie tyl ko tych
źle wy glą da ją cych (ugly duc kling). Szcze gól ną
uwa gę na le ży zwrócić na oko li ce pa cho we,
pa chwi no we, prze strze nie mię dzy pal co we,
dło nie, sto py, pa znok cie oraz oko li cę ano -
ge ni tal ną i skórę owło sio ną gło wy (tzw.
trud no do stęp ne sa mo ba da niu oko li ce).

Pierw szym eta pem ba da nia jest stwier -
dze nie, czy da na zmia na ma cha rak ter me la -
no cy to wy czy nie me la no cy to wy. W ko lej -
nym eta pie oce nia się, czy zmia na jest ła god -
na, podej rza na czy zło śli wa. Oce ny zmian
barw ni ko wych do ko nu je się na pod sta wie
al go ryt mów dia gno sty ki der ma to sko po wej,
opie ra jąc się na wy bra nym sche ma cie: za sa -
dzie 7-punk to wej, 3-punk to wej (Ar gen zia -
no), za sa dzie Men zie sa, oce nie cał ko wi te go
wska źni ka ba da nia der ma to sko po we go TDS
we dług Stol za lub al go ryt mie CASH. Kry te -
ria swo i ste dla czer nia ka (na tu ło wiu i koń -
czy nach) to wzo rzec wie lo skła dni ko wy, aty -
po wa siat ka barw ni ko wa, nie re gu lar ne krop -
ki i ciał ka sku pio ne, nie re gu lar ne smu gi
(pseu do po dia i smu gi pro mie ni ste), ob sza ry
re gre sji (odbar wie nia, nie bie skie po le), nie -
bie sko-bia ły we lon, aty po wy wzo rzec na -
czy nio wy, 5 lub 6 ko lo rów[4]. Cen nym ele -
men tem dia gno sty ki der ma to sko po wej jest
„za sa da 10 se kund”. Zna mio na, które zwy -
kle bu dzą nie po kój za zwy czaj są dłu żej ana -
li zo wa ne, stąd su ge stia, aby wy ci nać je chi -
rur gicz nie[1]. Pierw sze kon trol ne ba da nie
der ma to sko po we po win no być prze pro wa -
dzo ne po 3 mie sią cach od pierw szej 
oce ny[1]. Po nad to za le ca na jest re gu lar na,
co rocz na kon tro la zna mion barw ni ko wych.
Osza co wa no, że wy ko na nie der ma to sko pii
w trak cie kon sul ta cji der ma to lo gicz nej wy -
dłu ża czas ba da nia tyl ko o 72 se kun dy[5]. 

Dia gno sty ka wy bra nych za ka żeń 
pa so żyt ni czych – en to der ma to sko pia

Der ma to sko pia zna la zła rów nież za sto -
so wa nie w dia gno sty ce in fe sta cji skór nych
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pa so ży ta mi (en to der ma to sko pia, en to der -
mo sko pia), przy m.in. świerz bie, wsza wi cy,
lar wie wę dru ją cej czy tun go zie[6]. W przy -
pad ku cho rób pa so żyt ni czych naj bar dziej
od po wie dni do za sto so wa nia wy da je się
der ma to skop ze spo la ry zo wa nym źródłem
świa tła, który umoż li wia ba da nie bez kon -
tak to we.

W przy pad ku świerz bu (sca bies) wi -
docz ne jest bar dzo cha rak te ry stycz ne
odwzo ro wa nie ukła du żwa czek u sa mic pod
po sta cią trój kąt ne go, brą zo we go prze bar -
wie nia (ob jaw lot ni, ob jaw jet-with-con ta il)[7].
Ob ja wem pa to gno micz nym jest obe cność
tu ne li, które świerz bow ce drą żą w war -
stwie ro go wej na skór ka, w kształ cie li te ry
C, V lub S[7]. 

W za ka że niu wsza wi cą (pe di cu lo sis) der -
ma to sko pia uła twia odróż nie nie ży wych
gnid ko lo ru brą zo we go z pół o krą głym koń -
cem od pu stych gnid, które są prze zro czy -
ste i ma ją pro ste, pła skie za koń cze nie[2,8].
Ba da nie to w ła twy spo sób da je moż li wość
mo ni to ro wa nia le cze nia, po nie waż po
pierw szym cy klu te ra pii ży we gni dy mo gą
być wciąż obe cne[8]. 

W przy pad ku la rwy wę dru ją cej stwier -
dza się li nij ny, krę ty, brą zo wy ko ry tarz wraz
z okrą gły mi lub owal ny mi ciał ka mi od po -
wia da ją cy mi lar wom[2]. 

Dia gno sty ka wy bra nych cho rób 
bak te ryj nych 

Ke ra to li za dzio ba ta (pit ted ke ra to ly sis) to
cho ro ba bak te ryj na wy wo ła na naj czę ściej
przez Co ry ne bac te rium spp. Czyn ni kiem
sprzy ja ją cym scho rze niu jest ma ce ra cja bę -
dą ca skut kiem nadmier nej po tli wo ści. Ty po -
wym ob ja wem są ma łe, 2-5 mm, za głę bie nia
spo wo do wa ne roz pu szcze niem war stwy ro -
go wej przez bak te rie. Der ma to sko pia po -
zwa la po twier dzić roz po zna nie. W ba da niu
stwier dza się licz ne do łecz ki, które po rów -
ny wal ne są do kra te ru wul ka nu[2,9]. Cza sa mi

do łki mo gą mieć odbar wio ne lub prze bar -
wio ne na ciem no brze gi. 

Okrą głe lub owal ne, żół to-po ma rań -
czo we i trans pa rent ne pla my z li nij nie ukła -
da ją cy mi się roz ga łę zio ny mi na czy nia mi
mo gą su ge ro wać roz po zna nie gru źli cy, ale
w róż ni co wa niu uwzglę dnić trze ba sar ko i -
do zę[10]. 

Łu szczy ca 

Roz po zna nie łu szczy cy sta wia ne jest
naj czę ściej na pod sta wie cha rak te ry stycz nej
mor fo lo gii oraz lokalizacji wy kwi tów skór -
nych. Je śli po ja wią się trud no ści dia gno -
stycz ne, moż na wy ko rzy stać po moc ni czo
der ma to sko pię. W obra zie der ma to sko po -
wym łu szczy cy do mi nu je wzo rzec na czy -
nio wy, z obe cno ścią licz nych na czyń ty pu
krop ki z to wa rzy szą cym złu szcza niem
o cha rak te rze bia łej łu ski[2]. Na czy nia ty pu
krop ki są rów no mier nie roz mie szczo ne
w obrę bie zmia ny. Obraz ta ki na le ży róż ni -
co wać z wy pry skiem, w którym na czy nia te
ukła da ją sie w for mie gniazd[2]. Po nad to
w wy pry sku zwy kle wy stę pu je żół ta łu ska.
Stwier dze nie w der ma to sko pii cha rak te ry -
stycz ne go wzor ca na czyń zwięk sza praw -
do po do bień stwo roz po zna nia łu szczy cy[11].

Dia gno sty ka cho rób skó ry owło sio nej
gło wy

Tri cho sko pia jest sto sun ko wo no wą
me to dą dia gno stycz ną, opra co wa ną przez
pol skich der ma to lo gów[12]. W tri cho sko pii
oce nia się ło dy gi wło sów oraz struk tu ry
skóry owło sio nej gło wy, w szcze gól no ści
uj ście mie szków wło so wych, skórę ota cza -
ją cą mie szek oraz na czy nia mi kro krą że -
nia[12]. W wy bra nych przy pad kach do dat ko -
wo do ko nu je się oce ny der ma to sko po wej
brwi, rzęs lub in ne go owło sie nia. Za le tą tri -
cho sko pii jest bez in wa zyj ność oraz brak ko -
niecz no ści po bie ra nia wło sów do ba da nia
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w mi kro sko pii świe tl nej. Tri cho sko pia (wi -
de o tri cho sko pia) umoż li wia ba da nie skóry
owło sio nej i oce nę wło sów o nie pra wi dło -
wej struk tu rze oraz roz po zna nie więk szo ści
ge no der ma toz prze bie ga ją cych z ły sie niem,
w tym w szcze gól no ści mo ni le th rix, tri chor -
rhe xis no do sa i pil li an nu la ti[13,14]. Tri cho sko pia
po zwa la rów nież na róż ni co wa nie ły sie nia
an dro ge no we go ko biet z prze wle kłym ły sie -
niem te lo ge no wym[14]. Po nad to ba da nie to
umoż li wia oce nę wło sów dys tro ficz nych,
re szt ko wych czy uła ma nych, a tak że ukła da -
ją cych się ko li ście pro ksy mal nych koń ców
wło sów po cią ga nych w tri cho til lo ma nii[14].
Do dat ko wo po zwa la zróż ni co wać wło sy
wy pa da ją ce z wło sa mi ła mią cy mi się[14].

Ka pi la ro sko pia 

Pod sta wo wym wska za niem do ba da nia
ka pi la ro sko po we go jest ob jaw Ra y nau da[15].
Spo śród pa cjen tów z tym ob ja wem po zwa -
la wy se lek cjo no wać tych, u których mo że
roz wi nąć się au to im mu ni za cyj na cho ro ba
tkan ki łącz nej. W pier wot nym ob ja wie Ra y -
nau da za le ca się prze pro wa dza nie ba da nia
ka pi la ro sko po we go co 6-12 mie się cy, gdyż
udo wo dnio no, że u 10-20% pa cjen tów
roz wi nie się cho ro ba tkan ki łącz nej
(CTD)[16,17]. U tych cho rych na wet obe cność
po je dyn czych nie pra wi dło wo ści w ba da niu
ka pi la ro sko po wym, ta kich jak po więk szo ne
na czy nia czy me ga ka pi la ry, może na kie ro -
wać le ka rza na pra wi dło we roz po zna nie[18].

Wnio ski

Der ma to sko pia jest efek tyw ną me to dą
dia gno sty ki zna mion me la no cy to wych, cha -
rak te ry zu ją cą się wy so ką czu ło ścią i swo i -
sto ścią w wy kry wa niu czer nia ków. Znaj du -
je rów nież za sto so wa nie w dia gno sty ce
cho rób wło sów, in fe sta cji ek to pa so żyt ni -
czych, der ma toz za pal nych oraz oce nie mi -
kro krą że nia.
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