CHAOS i WZORY
,

Algorytm Dermatoskopowej Diagnostyki Z³oœliwych (ka¿dego typu) Barwnikowych Zmian Skórnych??
a
a
b
a
c
b
Cliff Rosendahl Alan Cameron Philipp Tschandl Agata Bulinska Jean-Yves Gourhant Harald Kittler

Zmodyfikowana Analiza Wzorca?, ?
Wzorzec + Kolor + Wzór = Diagnoza

Drzewko decyzyjne dla Algorytmu CHAOS I WZORY
Przynajmniej jeden z wzorów:
1. Obwodowe Obszary Bezstrukturalne
2. Grube Siateczkowate lub Rozga³êzione Linie
3. Szare lub Niebieskie Struktury
4. Czarne Kropki lub Grudki - u³o¿one obwodowo
5. Linie Promieniste lub Pseudopodia – u³o¿one
segmentalnie
6. Bia³e Linie
7. Naczynia Ró¿nokszta³tne (polimorficzne)
8. Linie Równoleg³e: Grzebienie (D³onie i
Podeszwy ) lub Chaotyczne (Paznokcie)

Wzór
obecny
Chaos
obecny
Wykwit skórny
barwnikowy

Wzorzec sk³ada siê z wielokrotnie powtórzonej struktury elementu podstawowego
1. Czy wystêpuje jeden wzorzec czy wiêcej wzorców?
2. Czy wystêpuje jeden kolor czy wiêcej kolorów?
3. Czy wzorzec i kolory s¹ u³o¿one symetrycznie czy niesymetrycznie?
4. Jaka diagnostyka ró¿nicowa wynika z analizy punktów 1-3?
5. Czy wystêpuj¹ wzory do postawienia specyficznej diagnozy?

Biopsja (chyba, ¿e bezsporna
diagnoza brodawki ³ojotokowej
oparta na analizie wzorca)

Wzór
nieobecny

Podstawowe elementy
Linia – siateczkowata (A), rozga³êziona (B), równoleg³a (C) promienista (D)
zakrzywiona (E):
Dwuwymiarowa struktura, której d³ugoœæ znacznie przekracza szerokoœæ;
Pseudopodium (F): linia zakoñczona bu³awkowato
Ko³o (G): zakrzywiona linia równo oddalona od centralnego punktu
Schemat wszystkich
Grudka (H): ka¿dy wyraŸnie odgraniczony, zwarty obiekt wiêkszy od kropki. Grudki podstawowych struktur
mog¹ przyjmowaæ dowolne kszta³ty
wystêpuj¹cych w
Kropka (I): obiekt zbyt ma³y, aby przyj¹æ jakikolwiek rozpoznawalny kszta³t.
zmodyfikowanej
Obszar bezstrukturalny (J): zwarty obszar, który cechuje brak dominuj¹cego elementu analizie wzorca
podstawowego

bez interwencji

Chaos
nieobecny

bez interwencji

„Chaos" definiujemy jako asymetriê struktury lub koloru.
„Wzór" to jeden z oœmiu wzorów z³oœliwoœci (przeciwnie do wzorów dla
specyficznej diagnozy).

CHAOS

Czy to CHAOS?

Wyj¹tki
(Ogniska z³oœliwe, w których czasami CHAOS nie wystêpuje)²

B

Chaos definiujemy jako asymetriæ struktury lub koloru. Nieregularnoúã ksztaùtu nie ma
znaczenia. W naturze nie wystæpuje idealna symetria i nie oczekujemy jej w wykwicie.
Wzorzec naleýy oceniaã caùoúciowo. Stwierdzenie CHAOSU moýliwe jest "w czasie
jednego spojrzenia". Nie ma potrzeby decydowania czy ognisko jest barwnikowe.
Jeúli CHAOS nie wystæpuje – przechodzimy do oceny nastæpnego ogniska. Jeúli
CHAOS wystæpuje, naleýy siæ ZATRZYMAÃ i dokùadnie PRZEBADAÃ zmianæ pod
wzglædem obecnoúci co najmniej jednego z 8 WZORÓW zùoúliwoúci.

1. Wykwity u osób doros³ych, które siê zmieniaj¹
lub bardzo ma³e zmiany z wzorami z³oœliwoœci.
2. Wykwity na g³owie lub szyi w których pod
dermatoskopem widoczne s¹ szare struktury.
3. Wykwity guzkowe (w³¹cznie ze zmianami
spitzoidalnymi, czerniakiem guzkowym i
przerzutami czerniaka z³oœliwego).
4. Ogniska na skórze d³oni i stóp (akralne) ze
wzorem równoleg³ym na grzebieniach
(szczytach linii papilarnych).

Oceñ powy¿sze cztery ogniska pod wzglêdem
obecnoœci CHAOSU. Zauwa¿, ¿e wykwit D jest
symetryczny (na podstawie wzorca i koloru).
Nieregularnoœæ kszta³tu jest nieistotna.

Przyk³ad czerniaka z³oœliwego in situ (lentigo maligna) zlokalizowanego
na skórze twarzy ze WZOREM "szare struktury" (ko³a), ale bez obecnego CHAOSU

WZORY
Czy wystêpuje WZÓR z³oœliwoœci?

1. Obwodowo u³o¿ony obszary
bezstrukturalny (w ka¿dej
barwie oprócz koloru skóry)
(Czerniak z³oœliwy)

2. Grube siateczkowate linie
(strza³ka) (Czerniak z³oœliwy)

1. Obwodowe Obszary Bezstrukturalne
2. Grube Siateczkowate lub Rozga³êzione Linie
3. Szare lub Niebieskie Struktury
4. Czarne Kropki lub Grudki - u³o¿one obwodowo
5. Linie Promieniste lub Pseudopodia – u³o¿one segmentalnie
6. Bia³e Linie
7. Naczynia Ró¿nokszta³tne (polimorficzne)³
8. Linie Równoleg³e: Grzebienie (D³onie i Podeszwy)
lub Chaotyczne (Paznokcie)

3. Szare kropki (Czerniak z³oœliwy)

3. Szare lub niebieskie Struktury (BCC)

Grudka
Serpentynowate rozga³êzione
Heliakalne (w kszta³cie œruby)
K³êbuszkowate
Linie promieniste

Pseudopodium
W kszta³cie pêtli
Serpentynowate

4. Czarne Kropki lub Grudki –
u³o¿one obwodowo
(Czerniak z³oœliwy)

5. Linie promieniste lub
Pseudopodia; w tym przypadku
nie tworz¹ wzoru z³oœliwoœci, bo
s¹ rozmieszczone wokó³ ca³ego
obwodu, a nie u³o¿one
"segmentalnie" (Znamiê Reeda)

8. Linie równoleg³e, chaotyczne
(paznokieæ): Ró¿ni¹ce siê
szerokoœci¹, odstêpami i kolorem;
Strza³ka pokazuje lokalizacjê
7. Ró¿noksztaltne naczynia (polimorficzne) –
czerniaka z³oœliwego w macierzy
mimo, ¿e ten rak podstawnokomórkowy
6. Linie bia³e (Dziêki
uprzejmoœci Petera Bourne’a) (BCC) nie zawiera barwnika, zosta³ w³¹czony 8. Linie równoleg³e, grzebienie (podeszwa) (kciuk) ukrytego pod
(Czerniak z³oœliwy) (Dziæki uprzejmoúci proksymalnym wa³em
do algorytmu z powodu wystêpowania niemal
(Czerniak z³oœliwy)
Jean-Yves'a Gourhanta)
paznokciowym
wszystkich typów naczyñ krwionoœnych
Zakrzywione

Diagnostyka Ró¿nicowa Z³oœliwych Barwnikowych Zmian Skóry
(Nie jest bezwzglêdnie konieczna poniewa¿ CHAOS i obecnoœæ WZORÓW z³oœliwoœci wymagaj¹ wykonania biopsji)

Poza nielicznymi wyj¹tkami jedynym
z³oœliwym ogniskiem chorobowym z
liniami siateczkowatymi jest czerniak
z³oœliwy.

Brak linii siateczkowatych pozwala
podejrzewaæ trzy rodzaje barwnikowych
z³oœliwych zmian skórnych. Naczynia
serpentynowate wykluczaj¹ barwnikowe
postaci choroby Bowena i naczynia w
kszta³cie kropek wykluczaj¹ BCC.
To jest czerniak z³oœliwy.

Linie promieniste, u³o¿one centralnie w
wykwicie i po³¹czone na wspólnej
podstawie s¹ charakterystyczne dla raka
podstawnokomórkowego (BCC).

Linijne

Kropki

Wykluczenie brodawki ³ojotokowej za pomoc¹ Analizy Wzorca
Wzory brodawki ³ojotokowej
1. Liczne pomarañczowe grudki
2. Liczne bia³e grudki
3. Grube zagiête linie
4. Ostro odgraniczona krawêdŸ wykwitu na ca³ym obwodzie
5. Liczne podobne wykwity w okolicy

Uwaga: ogniska z³oœliwe mog¹ posiadaæ pomarañczowe
i bia³e grudki. Czerniaki z³oœliwe mog¹ wystêpowaæ pomiêdzy
zgrupowanymi brodawkami ³ojotokowymi. Nale¿y wa¿yæ
wzory. Jeœli wystêpuj¹ wzory z³oœliwoœci i diagnoza brodawki
³ojotokowej nie jest jednoznaczna, to nale¿y przeprowadziæ
biopsjê!

Brodawka ³ojotokowa

Czerniak z³oœliwy
(postaæ inwazyjna)

Ewaluacja CHAOSU i WZORÓW
Ocena 463 zmian barwnikowych – pod wzglêdem dermatoskopowej
i klinicznej dok³adnoœci uzyskiwanych rozpoznañ5
Cliff Rosendahl, Alan Cameron, Philipp Tschandl, Harald Kittler

W tym BCC linie promieniste po³¹czone
na wspólnej podstawie s¹ szersze.
Struktura ta koresponduje z okreœleniem
„w kszta³cie liœcia klonu" wg terminologii
metaforycznej.

„Jeden wzorzec bezstrukturalny" jest
najczêstszym wzorcem spotykanym
w pBD (obecny w 48%) i
hypopigmentowane obwodowe obszary
bezstrukturalne s¹ drugim czêstym
4
znaleziskiem

Kropki barwnikowe lub naczyniowe u³o¿one
w linie, zw³aszcza rozmieszczone obwodowo
s¹ czêstymi strukturami barwnikowej postaci
choroby Bowena (pBD)(obecne w 21% )4
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Czu³oœæ (dla ka¿dej zmiany z³oœliwej): 90,6 %
Specyficznoœæ: 62,7%
Je¿eli CHAOS i obecnoœæ WZÓRÓW wskazuj¹ na z³oœliwoœæ zmiany,
ale analiza wzorca daje pewne rozpoznanie brodawki ³ojotokowej [s³onecznej
plamy soczewicowatej/³agodnego rogowacenia liszajowatego /lichen planus like
keratosis ( LPLK,) to takie ogniska chorobowe mog¹ byæ z ca³¹ pewnoœci¹
rozpoznane poprzez analizê wzorca
Czu³oœæ (dla ka¿dej zmiany z³oœliwej): 90,6 %
Specyficznoœæ: 77,4%

Ocena 128 zmian barwnikowych skóry, wykonana przez 3
dermatoskopistów stosuj¹cych metodê: 3 punktów, 7 punktów,
6
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Próg ROC

Przy 95% - przedziale ufnoœci obecnym dla
w s z y s t k i c h 5 b a d a n y c h A l g o r y t m ó w.
Z przeprowadzonych porównañ wynika, ¿e
wszystkie u¿ywane w badaniu Algorytmy oceny
wzorca, s¹ równie przydatne i posiadaj¹
jednakow¹ diagnostyczn¹ dok³adnoœæ.
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