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Rak podstawnokomórkowy (BCC) jest najczęstszym nowotworem złośliwym rasy białej. Stanowi 

około 80% wszystkich nieczerniakowych nowotworów skóry. Biorąc pod uwagę fakt stale rosnącego 

narażenia na czynniki predysponujące do powstawania zmian nowotworowych skóry, w niedalekiej 

przyszłości niemelanocytowe nowotwory skóry mogą przybrać rozmiary epidemii w społeczeństwach 

rozwiniętych, co potwierdzają dane epidemiologiczne wykazujące stałą tendencję rosnącą 

zachorowań wśród obu płci.   

        Najważniejszym narzędziem pozwalającym na wczesne wykrycie zmian złośliwych skóry jest 

badanie makroskopowe oraz dermatoskopowe. Ponadto w ustaleniu właściwego rozpoznania oraz 

typu klinicznego raka podstawnokomórkowego przydatne wydaje się zastosowanie technik 

obrazowych, takich jak ultrasonografia wysokich częstotliwości.   

         Istnieje coraz więcej doniesień naukowych o korelacji cech dermatoskopowych z typem raka 

podstawnokomórkowego, co niewątpliwie pomaga w doborze odpowiedniej metody leczenia 

nowotworu. Podatność na mniej inwazyjne metody terapeutyczne wydaje się mieć związek nie tylko 

z typem histolopatologicznym nowotworu, ale także z głębokością nacieku nowotworowego.   

        Dotychczas nie opracowano metod diagnostycznych ani wytycznych pozwalających odpowiednio 

monitorować pacjentów, u których stwierdzono BCC. Wykorzystanie badania dermatoskopowego w 

połączeniu z obrazowaniem ultrasonograficznym może okazać się szczególnie przydatne kliniczne do 



określenia obecności ognisk nowotworowych po nieradykalnych zabiegach terapeutycznych. W 

związku z powyższym podjęto własne badania, mające na celu ocenę przydatności ultrasonografii 

wysokiej częstotliwości w diagnozowaniu i monitorowaniu efektów leczenia raka 

podstawnokomórkowego.   

Za cele badania przyjęto:   

 

        Potwierdzenie istniejących i poszukiwanie nowych cech dermatoskopowych    

i ultrasonograficznych raka podstawnokomórkowego. Opisanie ultrasonogra-ficznych cech 

poszczególnych podtypów histopatologicznych raka podstaw- nokomórkowego.  

        Określenie korelacji pomiędzy cechami badania dermatoskopowego, a grubo-  ścią nacieku raka 

podstawnokomórkowego w badaniu ultrasonografii wyso- kiej częstotliwości.  

        Ocena przydatności klinicznej ultrasonografii wysokiej częstotliwości do mo- nitorowania 

efektów leczenia raka podstawnokomórkowego, a w szczególno- ści do oceny wczesnej wznowy 

nowotworowej lub ognisk choroby resztkowej pozostałych po leczeniu chirurgicznym.  

 Materiał i metody 

 

        Badaniem objęto 70 dorosłych pacjentów, w tym 43 kobiety oraz 27 mężczyzn z podejrzeniem 

klinicznym raka podstawnokomórkowego. Ocenę dermatoskopową przeprowadzono aparatem 

Dermlite DL3 (3Gen LLC, Dana Port, California). Badania ultrasonograficzne przeprowadzono przy 

zastosowaniu urządzenia firmy Dermascan CОUSB wyprodukowanym przez firmę Cortex Technology 

APS (Hadsund, Dania).   

        U każdego pacjenta zmianę podejrzaną o raka podstawnokomórkowego przed zastosowaniem 

leczenia oceniono dermatoskopowo, wykonano fotografię, a następnie zobrazowano 

ultrasonograficznie. U każdego pacjentaa wykonano badanie ultrasonograficzne także skóry zdrowej 

z okolicy symetrycznej do badanej zmiany skórnej. Wszystkie podejrzenia kliniczne raka 

podstawnokomórkowego potwierdzono badaniem histopatologicznym. Bliznę po zastosowanym 

leczeniu chirurgicznym lub w przypadku nieinwazyjnych terapii raka podstawnokomórkowego 

powierzchownego zobrazowano dermatoskopowo oraz ultrasonograficznie w 4, 12 oraz 24 tygodniu 

po zakończeniu leczenia.   

 

         Wyniki  

 

        Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy średnią długością i szerokością raków 

postawnokomórkowych zlokalizowanych na tułowiu w porównaniu z guzami zlokalizowanymi na 

twarzy (p>0,05).   

        Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy wymiarami raka podstawnokomórkowego 

(szerokość i długość) u kobiet i u mężczyzn (p>0,05).    



        Stwierdzono, że w obrazie dermatoskopowym raków podstawnokomórkowych u mężczyzn 

istotnie częściej niż u kobiet występowały niebieskie globule (p=0,012). Inne cechy dermatoskopowe 

nie różnicowały obrazu raka podstawnokomórkowego u kobiet i mężczyzn.   

        Stwierdzono,  że w obrazie dermatoskopowym raków podstawnokomórkowych zlokalizowanych 

na twarzy istotnie częściej występują rozszerzone naczynia krwionośne (p<0,001), natomiast na  

tułowiu istotnie częściej obserwuje się obecność krótkich teleangiektazji (p<0,001) oraz licznych 

nadżerek (p=0,049).   

        Stwierdzono, że żółte globule występują istotnie częściej w obrazie dermatoskopowym raka 

podstawnokomórkowego  na twarzy niż na tułowiu (p=0,027).   

        Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji między ocenianymi cechami obrazu 

dermatoskopowego raka podstawnokomórkowego, a jego lokalizacją  na twarzy (p>0,05).   

        Nie wykazano istotnej statystycznie korelacji między wiekiem badanych, a ocenianymi cechami 

obrazu dermatoskopowego raka podstawnokomórkowego  (p>0,05).   

        Stwierdzono, że w potwierdzonej histopatologicznie postaci guzkowej raka 

podstawnokomórkowego, w obrazie dermatoskopowym istotnie częściej obserwowano owrzodzenie 

(p=0,048) oraz nieprawidłowe, rozszerzone naczynia krwionośne (p=0,041) niż w innych postaciach 

histopatologicznych nowotworu.   

        Stwierdzono, że w potwierdzonej histopatologicznie postaci powierzchownej raka 

podstawnokomórkowego istotnie częściej obserwowano obecność krótkich teleangiektazji oraz 

niewielkich nadżerek (p<0,001, p<0,001) niż w innych postaciach histopatologicznych nowotworu. 

Obecność struktur przypominających liść klonu stwierdzono wyłącznie w powierzchownej postaci 

BCC (p=0,016).   

         Stwierdzono, że żółte globule obecne były we wszystkich typach histopatologicznych raków 

podstawnokomórkowych, jednak istotnie częściej obserwowano je w guzkowej odmianie tego 

nowotworu (p=0,029).  

        Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu lśniących białych struktur, 

niebieskich globul, brązowych ziaren, struktur przypominających koło ze szprychami oraz ziarnistości 

w centrum zmiany w zależności od typu histopatologicznego raka podstawnokomórkowego   

        Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy średnią głębokością nacieku 

nowotworowego na twarzy i na tułowiu (p<0,05). Głębokość nacieku nowotworowego na twarzy jest 

istotnie większa niż na tułowiu.    

        Stwierdzono istotną statystycznie dodatnią korelację pomiędzy występowaniem 

nieprawidłowych, rozszerzonych naczyń krwionośnych (p<0,001) oraz żółtych globul (p=0,016), a 

głębokością nacieku nowotworowego mierzonego w badaniu ultrasonograficznym. W przypadku 

stwierdzenia tych cech głębokość nacieku nowotworowego była istotnie większa.    

        Stwierdzono, istotną statystycznie ujemną korelację, pomiędzy obecnością krótkich 

teleangiektazji (p<0,001) oraz nadżerek (p=0,008) widocznych w badaniu dermatoskopowym a 

wielkością nacieku nowotworowego obserwowanego w badaniu ultrasonograficznym.  

        Nie wykazano zależności pomiędzy liczbą stwierdzanych cech dermatoskopowych raków 

podstawnokomórkowych, a głębokością nacieku nowotworowego ocenianego w badaniu 

ultrasonograficznym  



(p= 0,507).   

        Stwierdzono, że głębokość nacieku nowotworowego mierzonego w badaniu ultrasonograficznym 

zależy od typu histopatologicznego raka podstawnokomórkowego. Wykazano, istotną  statystycznie 

różnicę pomiędzy głębokością nacieku w postaci powierzchownej BCC w porównaniu do postaci 

guzkowej (p<0,001). Największą głębokość nacieku nowotworowego obserwuje się w przypadku 

postaci guzkowej, a najmniejszą w postaci powierzchownej raka podstawnokomórkowego.  

        Nie wykazano korelacji między badanymi typami histopatologicznymi raków 

podstawnokomórkowych  a szerokością echa wejścia mierzonego w badaniu ultrasonograficznym 

(p=0.261).   

        Nie wykazano korelacji pomiędzy pierwotnie rozpoznanym typem histopatologicznym raka 

podstawnokomórkowego, a rozwinięciem innych, nowych zmian nowotworowych (p=0.220).   

        Stwierdzono statystycznie istotnie częstsze występowanie owalnego, dobrze odgraniczonego 

echa zmiany nowotworowej w badaniu ultrasonograficznym w przypadku raka 

podstawnokomórkowego guzkowego niż w innych typach nowotworu  (p<0,001). W postaci 

guzkowej BCC nie obserwowano echa linijnego w badaniu HF-USG.   

        Stwierdzono statystycznie istotnie częstsze występowanie typu linijnego echa zmiany w 

przypadku raka podstawnokomórkowego powierzchownego (p<0,001) w porównaniu do innych 

postaci  histopatologicznych nowotworu ocenianych w badaniu  ultrasonograficznym. 

 

Wnioski   

 

        Wykazanie w badaniach własnych znacznie częstszego występowania żółtych globul w obrazie 

dermatoskopowym niż sugerują wcześniejsze badania  oraz ich istotna dodatnia korelacja z 

głębokością nacieku nowotworowego w rakach podstawnokomórkowych twarzy wskazuje na 

konieczność włączenia tej cechy do podstawowych kryteriów dermatoskopowych raka 

podstawnokomórkowego.  

        Badania  własne wskazują, że obecność białych lśniących struktur w obrazie  dermatoskopowym 

BCC może stanowić istotne kryterium w rozpoznawaniu wszystkich odmian raka 

podstawnokomórkowego, a nie tylko, jak dotychczas  sądzono, postaci powierzchownej tego 

nowotworu.  

        Stwierdzenie owrzodzenia w obrazie dermatoskopowym raka podstawnokomórkowego może 

wskazywać na  postać guzkową tego nowotworu.  

        Przy klinicznym podejrzeniu raka podstawnokomórkowego, linijny, hipoechogeniczny, wyraźnie 

odgraniczony od otaczających tkanek obraz ultrasonograficzny może wskazywać  na powierzchowną 

postać BCC.   

        Przy klinicznym podejrzeniu raka podstawnokomórkowego, owalny hipoechogeniczny lub 

heteroechogeniczny, wyraźnie odgraniczony od otaczających tkanek obraz ultrasonograficzny może 

wskazywać na guzkową postać BCC.  

        Obecność nieregularnego, powiększającego się w kolejny hipoechogenicznego obszaru 

położonego pod echem wejścia sugeruje obecność choroby resztkowej lub wznowy nowotworowej.  



        Połączenie cech dermatoskopowych i ultrasonograficznych znacznie zwiększa czułość obu metod 

w rozpoznaniu raka podstawnokomórkowego i ich przydatność w monitorowaniu wyników leczenia.  

 

Podsumowując, ultrasonografia wysokiej częstotliwości (HF-USG) jest bardzo dobrą metodą 

diagnostyczną pozwalającą ocenić głębokość nacieku nowotworowego, granicę nowotworu i 

otaczających tkanek, a także budowę masy guza. Pewne cechy BCC, opisane powyżej, szczególne w 

uzupełnieniu obrazu dermatoskopowego zmian chorobowych, stanowią istotną wskazówkę w 

rozpoznawaniu poszczególnych typów histopatologicznych nowotworów.  

Powyższe obserwacje dowodzą, że zastosowanie ultrasonografii wysokiej częstotliwości w 

monitorowaniu pacjentów po przebytym zabiegu chirurgicznym może przyśpieszyć i usprawnić 

zdiagnozowanie choroby resztkowej. Zastosowanie tej metody może więc zapobiec niepotrzebnym 

reoperacjom. HF-USG jest także przydatna w ocenie przebiegu leczenia mało inwazyjnymi metodami, 

zwiększając trafność podejmowanych decyzji, a przez to optymalizowanie procesu terapeutycznego.  

9. ABSTRACT  

Basal cel carcinoma is the most common malignancy in white populations, representing 80% of all 

nonmelanoma skin cancers (NMSC). Due to the fact of extensive exposure to skin cancer risk factors 

and increasing incidence in recent reports, NMSC may be a considerable epiemiologic problem in 

near future. Macroscopic and dermatoscopic clinical evaluation is the most crucial tool in early BCC 

diagnosis. Digital imaging, including HF-USG seems to be helpful in diagnosing and  differentiation 

between histopathological BCC subtypes.  

        Many of recent papers show correlation between dermoscopic features and histopathology 

subtypes of BCC, which is important in selecting the best treatment option. However, susceptability 

of BCC to noninvasive treatment methods seems to depend not only on histopathological subtype 

but also on depth of the tumor.  

        To date, there is no official consensus on either method, frequency or total duration of follow up 

of patients that have developed a BCC. Because the combination of dermoscopic evaluation and 

ultrasound imaging seems to be especially useful in early residual disease imaging, the following 

research considering usefulness of HF-USG in diagnosing and monitoring patients with BCC, was 

conducted.  

The main purposes of this study were: 

        To confirm previously described and investigate new dermatoscopic and ultrasonographic 

features of basal cell carcinoma. To describe individual sonography symptoms of histologic subtypes 

of BCC.  

         To examined relationship between particular dermatoscopic features of basal cell carcinoma 

and depth of tumor infiltration measured in high frequency ultrasound.  

        To evaluate usefullness of high frequency ultrasound in monitoring patients with BCC, 

particulary to detect early recurrence or residual disease.  

 

Material and methods 

 



70 adult patients (43 female, 27 male) with suspicious lesion of BCC, were enrolled in this study. 

Dermoscopic evaluation was performed with Dermlite DL3 (3Gen LLC, Dana Port, California). All BCCs 

were scanned using ultrasound system device Dermascan CОUSB Cortex Technology APS (Hadsund, 

Denmark).   

        Each lesion was evaluated dermatoscopically, photographed and then scanned with HF-USG. 

Ultrasonography of healthly skin of parallel location was also performed. All of clinical suspitions of 

BCC were confirmed by histopathological examination. Scar, after surgical or noninvasive treatment, 

was evaluated with dermatoscopy and ultrasound on 4th, 12th and 24th week of follow up.    

 

         Results  

 

        No statistically significant correlation between lenght and width of basal cell carcinoma and 

location on trunk or head was found (p>0.05).  

        No statistically significant correlation between lenght and width of basal cell carcinoma and 

patient gender  was found (p>0,05).  

        Statistically significant correlation between blue globules and male sex was found. They were 

more often observed in male than female patients (p=0,012). Other dermatoscopic criteria were not 

significantly correlated with gender.  

        There were statistically significant correlations between arborizing vessels and face location of 

basal cell carcinoma (p<0,001), while short fine teleangiectasia (p<0,001) and multiple erosions 

(p=0,049) were statistically significant more often observed in BCC on trunk.  

        Dermatoscopic evaluation showed that yellow globules appear more often in basal cell 

carcinoma localized on face than trunk (p=0,027).   

        No statistically significant correlations between dermatoscopic features of basal cell carcinoma 

localized on face were found (p>0,05).   

        No statistically significant correlations between dermatoscopic features of basal cell carcinoma 

and age of the patients were found (p>0,05). 

        It was found that in histologically confirmed nodular basal cell carcinoma, ulceration (p=0,048) 

and abnormal vessels (p=0,041) in dermatoscopic examination were more often observed than in the 

other histologic subtypes of BCC.   

        It was found that in histologically confirmed superficial basal cell carcinoma, teleangiectasia 

(p<0,001) and multiple erosions (p=0,001) in dermatoscopic examination was more often observed 

than in other histologic subtypes of BCC. Leaf-like structures were only observed in superficial BCC 

(p=0,016).   

        Yellow globules were seen in all histologic subtypes of basal cell carcinoma in dermatoscopic 

examination, however statistically significant were more often in nodular BCC (p=0,029).  

        No statistically significant differences between the presence of the white shine structures, blue 

globules, brown dots, spoke-wheel areas, concentric structures and histologic subtypes of basal cell 

carcinoma were found.  



        Statistically significant difference between mean depth of tumor infiltration and location. on face 

and trunk was found.  Depth of basal cell carcinoma measured in high frequency ultrasound on face 

was higher than on trunk (p<0,05).  

        Statistically significant positive correlation between the presence of arborizing vessels (p<0,001), 

yellow globules (p=0,016) and depth of basal cell carcinoma measured in high frequency ultrasound 

was found. Presence of these features in dermatoscopic evaluation on BCC was correlated with 

higher tumor infiltration.  

        Statistically significant negative correlations between the presence of short fine teleangiectasia 

(p<0,001), multiple erosions (p=0,008) and depth of basal cell carcinoma measured in high frequency 

ultrasound were found.  

        No statistically significant correlation between the number of dermatoscopic criteria and depth 

of basal cell carcinoma infiltration measured in hiqh frequency ultrasound was found (p=0,507).  

        It was found that depth of the tumor measured in high frequency ultrasond depends on 

histopathologic subtype of basal cell carcinoma. The HF-USG examination showed statistically 

significant differences of tumor infiltration in superficial and nodular BCC (p<0,001). The deepest 

infiltration was observed in nodular basal cell carcinoma, and the most shallow in superficial BCC.  

        No statistically significant correlations between the histopathologic subtypes of basal cell 

carcinoma and the width of entry echo measured in high frequency ultrasound were found 

(p=0,261).  

        No statistically significant correlations between histologic subtypes of basal cel carcinoma and 

the risk of develop other skin cancers (p=0.220).   

        It was found that oval, well demarcated echo of neoplasm in high frequency ultrasound was 

more often observed in nodular basal cell carcinoma than in other histologic subtypes (p<0,001). 

Linear echo was not observed in nBCC. 

        In histopathologically confirmed superficial basal cell carcinoma, linear echo of neoplasm in high 

frequency ultrasound was more often observed (p<0,001) than in other histologic subtypes of BCC. 

 

Conclusions 

 

        This study showed, that yellow globules are not only more often observed in dermatoscopy of 

basal cell carcinoma, than was previously thought, but also positively correlate with tumor depth on 

face. This indicate the necessity to include this feature of basal cell carcinoma to dermatoscopic 

cryteria of BCC.  

        The presence of white shiny structures are important dermatoscopic criterium not only for 

superficial basal cell carcinoma, as was previously thought, but for all types of BCC.  

        Dermatoscopic detection of ulceration in basal cell carcinoma may suggest the nodular type of 

BCC.  

        Ultrasonography assessment of clinical suspicion of BCC that shows linear, hipoechogenic, well 

demarcated structure suggests the presence of superficial BCC.  



        Ultrasonography assessment of clinical suspicion of BCC that shows oval, hipoechogenic, well 

demarcated structure suggests the presence of nodular BCC.  

        Presence of hypoechogenic, irregular structure beyond the entrance echo that enlarge during a 

follow up examinations is highly suggestive of being a residual disease or skin cancer recurrence. 

        Correlation between dermatoscopic and ultrasonographic features significantly increase the 

sensivitity of both methods in diagnosing and monitoring basal cell carcinoma.  

This study confirms that ultrasonography is a valuable method for analysing depth, border and 

structure of the tumor. Some described sonographic features, particularly in correlation with 

dermatoscopic evaluation, may be the important clue in clinical diagnosing of histopathological 

subtype of BCC.   

In conclusions, HF-USG is useful tool for the follow up after surgical procedures in evaluation of 

residual disease, that may help to avoid unnecessary reoperation. It can be also used in monitoring 

response to noninvasive methods in order to achieve the optimalization of treatment. 


