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Mimo, ¿e w bezbarwnikowych wykwitach skóry brakuje wzorów struktur melaninowych, to wystêpuj¹ inne przydatne nienaczyniowe wzory kliniczne i dermatoskopowe.

Owrzodzenie bez przekonuj¹cego wywiadu urazu powinno byæ ocenione jako wzór z³oœliwoœci. Jest ono powszechnie obecne w BCC i nawet jeœli nie jest ono oczywiste 
1klinicznie, mo¿e byæ czêsto zidentyfikowane dziêki obecnoœci przyklejonego w³ókna widocznego pod dermatoskopem .

Bia³e wzory* zawieraj¹ w sobie zarówno bia³e linie, jak i (tylko w przypadku uniesionych wykwitów-ustalono tak na potrzeby tego algorytmu!) wzory wytworzone przez keratynê. 
Keratyna na powierzchni skóry widoczna jest jako ³uska, a keratyna wystêpuj¹ca poni¿ej warstwy rogowej naskórka przybiera wzór bia³ych kó³ i bia³ych obszarów bezstrukturalnych.
Dla celu tego algorytmu do bia³ych wzorów nie w³¹czono bia³ych kropek i grudek (tzw. „psedomieszków"), które mog¹ pojawiaæ siê w z³oœliwych wykwitach lecz równie¿ s¹ 
czêste w przypadku brodawki ³ojotokowej.
Widziane pod dermatoskopem bia³e linie ka¿dego rodzaju, w³¹cznie z prostopad³ymi bia³ymi liniami (artefaktem polaryzacji) s¹ wzorem z³oœliwoœci. Prostopad³e bia³e linie 
widziane pod dermatoskopem ze Ÿród³em œwiat³a spolaryzowanego wystêpuj¹ w BCC i czerniaku z³oœliwym. Pojawiaj¹ siê tak¿e w przypadku ³agodnych wykwitów takich 
jak znamiê Spitz, w³ókniak twardy i ³agodne rogowacenie liszajowate (LPLK). Bia³e linie widziane pod dermatoskopem ze Ÿród³em œwiat³a niespolaryzowanego mog¹ byæ 
wzorem zarówno czerniaka z³oœliwego jak i BCC.

2W uniesionych wykwitach skóry dermatoskopowe wzory bia³ych kó³, bia³ych obszarów bezstrukturalnych i powierzchniowej keratyny s¹ wzorami SCC i KA .
Dla potrzeb niniejszego algorytmu uniesionym wykwitem nazywamy ka¿de ognisko widoczne, wyczuwalne palpacyjnie lub z dermatoskopowym wzorem naczyñ w kszta³cie pêtli.
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Piœmiennictwo
U¿ywane skróty

BCC   – Rak podstawnokomórkowy
SCC   – Rak kolczystokomórkowy
SK         – Brodawka ³ojotokowa
DF         – W³ókniak twardy
KA      – Rogowiak kolczystokomórkowy
IEC       – Rak œródnaskórkowy (Intra-epidermal 
              carcinoma; Choroba Bowena)
LPLK  – £agodne rogowacenie liszajowate 
              (Lichen planus like keratosis)
CCA   – Nab³oniak naskórkowy jasnokomórkowy 
             (Clear cell acanthoma)

 Wzory dla Diagnozy

Jeœli nie mo¿na postawiæ bezspornej diagnozy brodawki ³ojotokowej, brodawki wirusowej, znamienia skórnego, czy cysty nale¿y zastosowaæ ten algorytm:-

Prognoza bez obecnoœci barwnika – krótka wersja

Bezbarwnikowy
Wykwit Skórny 

Z owrzodzeniem lub bia³ymi wzorami* Nale¿y rozwa¿yæ Biopsjê (wykluczyæ z³oœliwoœæ)

Bez owrzodzenia lub bia³ych wzorów* 
1Zastosowaæ analizê wzorca naczyniowego  (patrz poni¿ej)

Polimorficzny wzorzec naczyniowy zawieraj¹cy kropki jest silnie podejrzany o czerniaka z³oœliwego.
Wy³¹cznie wzorzec grudek i w uniesionych wykwitach zeœrodkowany lub wê¿owaty wzorzec naczyniowy powinien
œwiadczyæ o ³agodnym charakterze wykwitu.
Wszystkie pozosta³e wzorce naczyniowe powinny zostaæ ocenione pod k¹tem potencjalnej z³oœliwoœci.

Prognoza bez obecnoœci barwnika – pe³na wersja 

Bezbarwnikowy
Wykwit Skórny 

"Bia³e wzory" (bia³e ko³a i bia³e bezstrukturalne 
obszary w uniesionych wykwitach) s¹ obecne,
wiêc decyzja dotycz¹ca biopsji mo¿e byæ podjêta 
bez analizy wzorca naczyniowego. To jest 
dermatoskopowy obraz SCC.

Obraz kliniczny (po lewej)
i  d e r m a t o s k o p o w y  
( p o  p r a w e j )  
przedstawia uniesiony 
wykwit ucha z „bia³ymi
wzorami" powierzchniowej 
keratyny i bia³ym obszarem 
b e z s t r u k t u r a l n y m .  
To jest SCC.

Owrzodzenie lub "bia³e 
wzory" nie wystêpuj¹. 
Wzorzec naczyniowy 
jest zeœrodkowany i  
spó jny  z  ³agodn¹ 
diagnoz¹ brodawki
³ojotokowej.

N i e  w y s t ê p u j e  
owrzodzenie ani "bia³e 
w z o r y " .  W z o r z e c  
naczyniowy to jedynie 
grudki. Odpowiada 
³agodnej diagnozie 
naczyniaka.

Z owrzodzeniem lub bia³ymi wzorami* 

Bez 
owrzodzenia
lub bia³ych 
wzorów* 

 P³askie 

Naczynia 
Polimorficzne 

Obecne naczynia w kszta³cie kropek 

Nie wystêpuj¹ naczynia w kszta³cie kropek 

Uniesione

 Biopsja (wykluczyæ z³oœliwoœæ)

BCC, IEC, SK, LPLK

Naczynia 
Monomorficzne 

 Kropki, serpentynowate  lub k³êbuszkowate Kropki: Znamiê melanocytowe, IEC, 
brodawka wirusowa, zapalenie/³uszczyca
Serpentynowate: BCC, blizna
K³êbuszkowate: IEC, SK

Grudki Grudki: Naczyniak

Niespecyficzne 
u³o¿enie naczyñ 
(dowolne) 
(w³¹cznie z wykwitami
bez widocznych naczyñ)

 Nie tylko grudki Czerniak z³oœliwy
BCC, SCC/KA, SK

 Tylko grudki Naczyniak, krwotok,

Specyficzne 
u³o¿enie 
naczyñ 

Promieniste lub rozga³êzione Promieniste: KA/SCC, BCC z owrzodzeniem
Rozga³êzione:  BCC,SCC/KA, rak 
wywodz¹cy siê z komórek Merkla, ka¿da 
uniesiona cysta lub uniesiony nowotwór

(Inne specyficzne u³o¿enia naczyñ (skupione w grupki, linijne I siateczkowate) nie s¹ powszechnie 
 spotykane w uniesionych wykwitach skórnych)

Wê¿owate lub zeœrodkowane  Wê¿owate: CCA
Zeœrodkowane: SK, brodawka wirusowa
lub znamiê skórne 

Rodzaje naczyñ. Naczynia mog¹ przyjmowaæ postaæ kropek, grudek, lub linii, które mog¹ byæ proste, w kszta³cie pêtli, zakrzywione, serpentynowate, œrubowate (heliakalne) 
lub k³êbuszkowate. U³o¿enie naczyñ. Naczynia mog¹ byæ u³o¿one losowo (przypadkowo), skupione w grupki, w kszta³cie wê¿a, linijnie, zeœrodkowane (w centrum grudek), 
promieniœcie, siateczkowato, lub rozga³êzione. Aby powstaù wzorzec naczyniowy musi pojawiã siæ wystarczajàco duýa liczba naczyñ, kilka pojedynczych, odosobnionych naczyñ 
nie tworzy wzorca. Wzorzec monomorficzny skùada siæ z wystarczajàcej do stworzenia wzorca liczby naczyñ jednego typu. Jeúli w wykwicie wystæpuje wiæcej niý jeden wzorzec 

3naczyniowy nazywamy go polimorficznym . 

Nale¿y rozwa¿yæ Biopsjê 
(wykluczyæ z³oœliwoœæ)
Owrzodzenie: BCC, SCC, Czerniak z³oœliwy
Bia³e wzory (linie): BCC, SCC, Czerniak 
z³oœliwy, znamiê Spitz, DF, LPLK
Bia³e wzory (inne): SCC/KA
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