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1,2-dihydroxybenzenes 

10% salicylic acid 

13-cis-retinoic acid 

2-5% crude coal tar ointment 

2-chlorodeoxyadenosine 

3-day measles 

40% salicylic acid plaster 

5-fluorouracil 

5-methoxypsoralen 

6-methylcoumarin 

6-tioguanine 

7-carboxylporphyrin 

7-dehydrocholesterol 

8-methoxypsoralen 

AA amyloidosis 

abdominal 

abdominal pain 

abdominal striae 

abnormal 

abnormal facies 

abnormal porphyrin excretion 

abnormal regrowth of nails 

abnormalities 

above the knee 

abrasion 

abrasives 

abscess formation 

abscess with surrounding erythema 

abscesses 

abscesses of the apocrine sweat glands 

absence 

acantholysis 

acantholytic 

acantholytic cells 

acantholytic disorder|acantholytic disease 

acanthosis 

acanthosis nigricans|AN 

acanthosis with broad short rete ridges 

accentuated 

accentuated skin markings 

accentuation 

ACE inhibitors 

acellular 

acetic acid 

acetowhitening 

acid mucopolysaccharides 

acidic keratins 

acids 

acitretin 

acne 



acne aestivalis 

acne conglobata 

acne cosmetica 

acne excoriée 

acne fulminans 

acne in versa 

acne keloidalis nuchae 

acne mechanica 

acne necrotica 

acne surgery 

acne vulgaris|common acne 

acneiform 

acneiform disorder 

acneiform pustular eruptions 

acne-like 

acne-like condition 

acoustic neuromas 

acquired 

acquired nevomelanocytic nevi 

acquired perforating dermatosis 

acral 

acral erythema 

acral hemorrhagic necrosis 

acral involvement 

acral lentiginous lesions 

acral lentiginous melanoma|ALM 

acral location 

acral naevus|melanocytic acral naevus with itraepidermal ascent of cells|MANIAC 

acrally 

acrochordon 

acrocyanosis 

acrodermatitis 

acrodermatitis chronica atrophicans 

acrodermatitis continua of Hallopeau 

acrodermatitis enteropathica 

acrokeratosis verruciformis 

acrolentiginous melanoma|ALM 

acroparesthesias 

acrosclerosis 

actinic cheilitis 

actinic keratoses 

actinic prurigo 

actinicus 

actinomycosis 

actinomycotic 

actinomycotic mycetomas 

active ocular disease 

active vesiculation 

acuminate 

acute 

acute abdominal pain 

acute cutaneous LE|ACLE|acute cutaneous lupus 

acute febrile neutrophilic dermatosis 



acute generalized exanthematous pustulosis|AGEP 

acute gout 

acute gouty arthritis 

acute illness syndrome 

acute inflammation  

acute painful nodules 

acute paronychia 

acute sun damage|sunburn 

acute sunburn-like photosensitivity 

acutely inflamed edematous exudative plaques 

acute-phase lipoprotein 

acute-phase reactant serum amyloid A protein 

acute-phase response 

acyclovir 

adalimumab 

adapalene 

Addisonian pigmentation 

Addisonian-like pigmentation 

adenitis 

adenocarcinoma 

adenoid facies 

adenoma 

adenoma sebaceum 

adenopathy 

adenosine triphosphatase 

adherence of the cuticle to the distal nail plate 

adherent 

adherent hyperkeratotic scale 

adherent scaly lesions 

adhesion complex 

adipose tissue 

adipositas dolorosa 

adjunctive systemic glucocorticoids 

adjunctive therapy 

adnexa 

adnexal adenocarcinoma 

adnexal epithelium 

adnexal structures 

adriamycin 

adult-type AD 

advanced 

advanced alopecia of the crown 

advancing edge 

adverse cutaneous drug eruptions|ACDE 

adverse cutaneous drug reaction 

adverse drug reaction 

adverse reaction of the skin 

aeroallergens 

affected 

affective disorder 

African spotted fever 

agenesis of the corpus callosum 

agglutination assay 



aggravate 

aggravating factors 

aggregate 

aggressive antibiotic therapy 

aggressive surgical intervention 

aggressive systemic mastocytosis 

aggressiveness 

airborne ACD 

airborne allergens 

airborne allergic contact dermatitis 

airborne ICD 

airspaces in hair shaft 

airway edema 

airways 

ala nasi 

albendazole 

albinism 

Albright syndrome 

albuminuria 

alcohol gel sanitizer 

aldactone 

Aleppo sore 

alfaxalone 

alitretinoin 

alkaline solutions 

alkalis 

allergen 

allergen sensitivity 

allergic 

allergic contact dermatitis|ACD 

allergic contact sensitization 

allergic cutaneous vasculitis 

allergic phytodermatitis|APD|allergic contact dermatitis due to plants 

allergic reaction 

allergic rhinitis 

allergic workup 

allergy 

alleviate 

allodynia 

allogeneic 

allografted cells 

allopurinol 

allylamines 

alopecia 

alopecia areata totalis|AAT 

alopecia areata universalis|AAU 

alopecia areata|AA 

alopecia areolaris 

alopecia mucinosa 

alopecia neoplastica 

alopecia totalis 

alopecia universalis 

alpha-lipoic acid|ALA 



alterations in immunologic responses in T cells 

altered taste 

alternating orthokeratosis and parakeratosis 

aluminum chloride 

alveolar bone destruction 

alveolar process 

amebiasis 

amebic abscess 

amelanotic 

amelanotic melanoma 

ameliorate 

amenorrhea 

aminocaproic acid 

aminoglycosides 

aminopenicillins 

aminophylline 

amiodarone 

amlexanox 

ammonium lactate 

amonafide 

amorphous 

amoxicillin 

amphotericin B 

ampicillin 

amyloid 

amyloid deposits 

amyloid fibril proteins 

amyloid fibrils 

amyloid nodules 

amyloid P component 

amyloidosis 

amyopathic DM 

anabolic agents 

Anacardiaceae plant family 

anagen effluvium 

anagen hair matrix 

anagen hairs 

anagen|anagen phase 

anakinra 

anal area 

anal canal 

anal colposcopy 

anaphylatoxins 

anaphylaxis 

anaphylaxis-like symptoms 

anaplasia 

anaplastic 

anchoring fibrils 

ancylostomiasis 

androgen receptors 

androgenetic alopecia 

androgenic activity 

androgen-insensitive hair site 



androgens 

androgen-sensitive 

androstenedione 

anergic 

anesthesia 

anesthetic 

anetoderma 

aneurysmal 

angioedema 

angioedema-urticaria-eosinophilia syndrome 

angioendotheliomatous proliferation 

angiofibromata|angiofibromas 

angiogenesis 

angiogenic 

angioid streaks 

angiokeratoma 

angiokeratoma corporis diffusum|Fabry disease 

angiokeratoma of Fordyce 

angiokeratoma of Mibelli 

angiolipoma 

angioma 

angioma-like lesions 

angiomatous 

angioneogenesis 

angiosarcoma 

angiotensin-converting enzyme inhibitor 

anhidrosis 

anhidrotic 

anidulafungin 

ankles 

annular 

annular erythema 

annular SCLE 

annular type 

annular warts 

anogenital 

anogenital area|anogenital region 

anogenital epithelium 

anogenital folds 

anogenital herpes 

anogenital HPV infections 

anogenital infections 

anogenital lesions 

anogenital mucosa 

anogenital sites 

anogenital skin and mucosa 

anogenital ulcers 

anogenital warts 

anogenitalia 

anogenitorectal syndrome 

anonychia 

anorectal areas 

anorectal infection 



anorectal melanoma 

anorectal ulcers 

anorectum 

anosmia 

antecubital fossae 

anterior chamber of eye 

anterior lower legs 

anterior mid-scalp 

anterior scalp 

anterior trunk 

anterior uveitis 

anthelix|antihelix 

anthralin 

anthropophilic 

anthropophilic dermatophyte infections 

antiacne 

anti-adrenergic drugs 

antiandrogens 

antibacterial washes 

antibasement membrane IgG autoantibodies 

antibiotic therapy|antibiotics 

antibiotic treatment 

anticandidal 

anticandidal therapy 

anti-cardiolipin syndrome|antiphospholipid syndrome 

anticentromeric antibodies 

anti-cyclic citrullinated peptide antibodies|anty-CCP 

antidermatophyte 

antiendomysial antibodies 

anti-endothelial antibodies 

anti-FcεRI autoantibodies 

antifungal 

antifungal agents|antifungals 

antifungal powders 

antigen processing 

antigen-antibody complexes 

antigenic 

antigenic stimuli 

antigens 

antihistamines 

anti-inflammatory drugs|anti-inflammatory agents 

antilymphocyte serum 

antimetabolites 

antimicrobial agents 

antimicrobial ointment 

antimicrobial peptides|AMPs 

antimicrobial therapy 

antimycobacterial agents 

antineutrophil cytoplasmic autoantibodies|c-ANCA|cytoplasmic ANCA 

antinuclear antibodies 

antiphospholipid antibody syndrome 

antiproliferative 

antipruritic 



antipruritic lotion 

anti-psoriasis treatment 

antipsoriatic 

antireticulin antibodies of the IgA and IgG types 

antiretrovirals 

antiscabetic 

antiseptic baths 

antistreptolysin 

anti-TNF agents 

antituberculous therapy 

antiviral 

antiviral therapy 

antiviral treatment 

anular pustular psoriasis 

anus 

apex 

aphthae 

aphthous stomatitis 

aphthous stomatitis-like lesions 

aphthous ulcerations 

aphthous ulcerlike lesions 

aphthous ulcers 

aphthous-like erosions 

aphthous-like ulcers 

aphthous-type ulcers 

aplastic crisis 

apocrine duct 

apocrine gland-bearing skin 

apocrine sweat glands 

apocrinitis 

apoptosis 

apoptotic keratinocytes 

apparent leukonychia 

apparent macrolunula 

appendage tumors 

appendages 

application 

apposition of lymphocytes to necrotic keratinocytes 

aquagenic pruritus 

aquagenic urticaria 

aqueous suspension 

arachidonate lipoxygenase 

arborviral infections 

arch of the foot 

arciform 

arcs|arcuate lesions 

arcuate 

arcuate pattern 

area 

area of alopecia 

area of atrophy 

area of contact with the allergen 

areas of cutaneous infarction 



areas of hair loss 

areas of pressure 

areas of tumor regression 

areas that are pigmented 

areolae 

arise 

arise de novo 

armpit 

arms 

aroma therapy 

arranged in an annular fashion 

arrangement 

arrector pili muscle 

arrector pili muscles 

arrest in nail growth 

arsenical keratosis 

arterial spider 

arterial thrombosis 

arteriography 

arteriovenous fistula 

arteriovenous malformation 

arthralgia 

arthralgia-rash syndrome 

arthritis 

arthroconidia 

arthropathy 

arthropod bites 

arthropod transmission 

arthrospores 

Arthus reaction 

Arthus-like reaction 

articular regions 

artificial tears 

asbestos-like accumulation of scale 

asbestos-like scales 

ascariasis 

ash-leaf macules 

ash-leaf shape 

ash-leaflet hypopigmented macules 

ashy dermatosis|erythema dyschromicum perstans 

aspects 

asphyxia 

assessment of the level of invasion 

associated conditions|associated diseases|associated disorders 

associated cutaneous findings 

associated findings 

associated with 

asteatosis 

asteatotic dermatitis|xerotic eczema|asteatotic eczema|eczema craquele|dry skin eczema 

asteroid bodies 

asthma 

asymmetric and lobular thyroid enlargement 

asymmetric oli-goarthritis 



asymmetric peripheral joint involvement of upper extremities 

asymptomatic 

asymptomatic colonization 

asynchronously 

at acral sites 

at close inspection 

at margins of hair loss areas 

at periungual sites 

at sites not exposed 

at sites of exoriations 

at the anal verge 

at the base of penis 

at the dermal epidermal junction|at the dermal-epidermal junction 

at the dermal subcutaneous interphase|at dermal-subcutis junction 

at the epidermal-dermal interface 

at the follicular infundibulum 

at the margins 

at the nailfold 

at the periphery 

at the site of pressure 

at the site of surgical incision 

at the very margins 

ataxia-telangiectasia 

atheroembolism 

atheroembolization 

atheromatous material 

atherosclerosis 

atherosclerosis obliterans 

atherosclerotic 

athlete's foot 

atopic 

atopic dermatitis 

atopic diathesis 

atopic eczema 

atopic eruption of pregnancy|AEP 

atopic history 

atopic keratoconjunctivitis 

atopics 

atopy 

atrophic 

atrophic candidiasis 

atrophie blanche 

atrophoderma of Pasini and Pierini 

atrophy 

atrophy of hair bulbs 

atrophy-prone 

atropine 

attraction 

atypia 

atypical 

atypical fibrosarcoma|AFX|atypical fibroxanthoma 

atypical melanocytic nevus 

atypical nevi 



atypical squamous cells of undetermined significance|ASCUS 

auricle 

auricular region 

Auspitz sign 

autoallergens 

autoamputation 

autoantibodies 

autoantibodies against a 130-kDa glycoprotein 

autoantigen 

autoimmune 

autoimmune disease 

autoimmune urticaria 

autoinoculation 

autologous cultured melanocytes transplantation method 

autologous mini-punch grafts 

autologous serum skin test 

autologous Thiersch grafts 

autonomic nerves 

autoreactive immune response 

autosensitization 

autosensitization dermatitis 

autosomal dominant inheritance 

autosomal semi-dominant disorder 

autosomal-dominant 

autosomal-dominant inherited disease 

autosomal-dominant trait 

axilla 

axillae 

axillary 

axillary freckling 

axillary hair 

azathioprine 

azelaic acid 

azithromycin 

azole creams 

azole drugs 

azoles 

aztreonam 

B cell dyscrasia 

B cell-specific monoclonal antibody studies 

baby shampoo 

bacillary angiomatosis 

bacillary peliosis|peliosis hepatitis 

bacillus 

bacitracin 

background 

bacterial colonization 

bacterial culture 

bacterial folliculitis 

bacterial superinfection 

bacteriology 

bactrim 

Baghdad boil 



balanitis 

balanitis glans, and preputial sac 

balanitis xerotica obliterans|BXO 

balanoposthitis 

bald 

bald scalp 

baldness 

ballooning degeneration of epithelial cells 

balsam of Peru 

bamboo hair|bamboo deformity 

banded nails 

banding 

bandlike infiltrates 

band-like mononuclear infiltrate 

bandlike|band-like 

bands 

bands of collagen|collagen fibres 

Barber-type 

barbiturates 

barely elevated 

barely erythematous 

barrier cream 

Bartholin abscess 

bartonella infection|bartonellosis 

basal cell carcinoma|BCC 

basal cell layer 

basal cell nevus syndrome|BCNS 

basal cells 

basal keratinocytes 

basal lamina 

basal layer 

basaloid-like-looking cells 

base 

basement membrane 

basement membrane thickening 

basement membrane zone 

basic keratins 

basilar melanocytic atypia 

basophilic 

basophils 

baths with oatmeal powder 

Bazex syndrome 

Bazin disease 

beaded 

beading 

beaklike sharp nose 

Beau lines 

Becker's nevus|Becker nevus 

become atrophic 

become confluent 

become crusted 

become depressed 

become disseminated 



become eroded 

become erosive 

become fluctuant 

become generalized 

become hyperkeratotic 

become hypertrophic 

become irritated 

become keratotic 

become malignant 

become necrotic 

become negative 

become nodular 

become papular 

become purpuric 

become pustular 

become scaly 

become secondarily infected 

become suppurative 

become thickened 

become traumatized 

become ulcerated 

become verrucous 

become worse 

becoming confluent 

beefy-red 

before therapy 

Behçet's disease|beh-CHETS disease|Behcet's syndrome 

belimumab 

Bell palsy 

benign 

benign cutaneous hemangiomatosis 

benign familial pemphigus 

benign nevomelanocytic neoplasms 

benign symmetric lipomatosis 

benoxaprofen 

benzathine penicillin G 

benzoates 

benzocaine 

benzodiazepines 

benzoic acid 

benzophenones 

benzoyl peroxide 

benzoyl peroxide gel 

benzyl benzoate 

berloque dermatitis 

betamethasone dipropionate 

betamethasone valerate 

bexarotene 

bid 

bilateral 

bilateral conjunctival injection 

bilateral conjunctival pain 

bilateral knee effusions 



bilateral tinea pedis 

bilaterally 

binocular microscope 

biochromes 

biologic agents 

biologicals 

biopsy 

biopsy scar 

biopsy specimen 

biphasic pattern of T-cell activation 

bisected 

bite fibroma 

bite line 

bite trauma 

bitemporal recession of hairline 

bithionol 

B-K mole syndrome 

black crust 

black dot tinea capitis 

black eschar 

black fly fever 

black persons|blacks |black-skinned persons 

black piedra 

blanch 

blanchable 

blanched 

blanching 

bland treatment 

Blaschko lines 

blastomycosis 

bleach 

bleach baths 

bleed 

bleeding 

bleeding manifestations 

blemish 

bleomycin 

blepharitis 

blepharophyma 

blister 

blister fluid 

blister formation 

blister roof 

blistered 

blistering 

blistering dactylitis 

blistering disease of skin 

blistering disorder 

blistering eruptions 

blood chemistry 

blood lipids 

blood studies 

bloody 



blotchy 

blotchy erythema with areas of atrophy and scale 

blue nevus|blue nevi 

blue rubber bleb nevus 

blue rubber bleb nevus syndrome|Bean syndrome 

blue toe 

blueberry-like nodule 

blue-red 

bluish 

bluish-red 

blunting of interdental papillae 

bluntly broken hairs 

blurred borders 

blushing 

boardlike 

Bockhart impetigo 

body areas 

body dysmorphic syndrome|BDS 

body folds 

body sites 

bogginess 

boggy 

bone changes 

bone cysts 

bone spurs 

bony deformities 

bony lesions|bone lesions 

bony overgrowth 

bony prominences 

bony protrusions 

bony resorption 

bony structures 

border 

borderline BB leprosy 

borderline lepromatous 

borderline leprosy|dimorphic leprosy 

borderline tuberculoid 

bosentan 

botryomycosis 

bound down 

bound down by scales 

bound down upon palpation 

Bourneville-Pringle disease 

bouton d'Orient|oriental sore 

Bowen carcinoma 

Bowen disease 

Bowenoid 

Bowenoid actinic keratoses 

Bowenoid papulosis 

bra area 

brachioradial pruritus 

bradikin-receptor antagonist 

bradykinin 



bran 

branching septate hyphae 

bran-like 

branny 

brawny 

break 

break down 

break in epithelium 

break in integrity of epidermis 

break in skin 

break off 

breakdown 

breaks in the integrity of the epidermis 

Breslow method 

bridge scars 

bright erythema 

bright red 

brightly erythematous 

brightly erythematous base 

bright-red 

brittle 

brittle hairs 

brittleness 

broad nasal root 

broad rete ridges 

broadband UVB 

broadening 

broken off 

broken-off hairs 

bromhidrosis 

bromides 

bromocriptine 

bromodeoxyuridine 

bromoderma 

bronchospasm 

brown hypermelanosis 

brown persons 

brown recluse spider bite 

brownish-red 

brown-skinned 

brucellosis 

bruising 

Brunsting-Perry pemphigoid 

bubo|buboes  

bubonulus 

buccal mucosa 

budding yeast 

budenoside 

buffered neutral formalin 

bulbar conjunctival injection 

bulbar paralysis 

bulbous 

bulging 



bulla 

bullae 

bullae formation 

bullosis diabeticorum 

bullous 

bullous autoimmune disease 

bullous disease of hemodialysis 

bullous disease|bullous disorder 

bullous exanthem 

bullous ichthyosiform erythroderma 

bullous impetigo 

bullous lesions 

bullous lichen planus 

bullous pemphigoid 

bullous pemphigoid-like presentation 

bullous scabies 

bump 

bundles of myofibroblasts 

Burger disease 

Burger sign 

burn scars 

burned out lesions 

burning 

burning eyes 

burning of skin lesions 

burning pain 

burning sensation 

burrows 

bursitis 

Buruli ulcer|Bairnsdale ulcer disease  

butcher’s warts 

butoxide 

butterfly-like distribution 

buttocks 

butyrophenone 

by culture 

by dermoscopy 

by surgery 

C02 laser evaporation 

C3 and C5 

C3 and IgG at epidermal basement membrane 

C3 deficiency 

cadherin superfamily 

cadherins 

cafe au lait patches 

cafe-au-lait macules|cafe-au-lait spots|CAL macules|CAL-type macules 

calamine lotion 

calcanean bursitis 

calcification 

calcified 

calcified plaque 

calcify 

calcineurin inhibitors 



calcinosis 

calcinosis cutis 

calcinosis universalis 

calciphylaxis 

calcipotriene 

calcipotriol 

calcitriol 

calcium-channel blockers 

calf 

callosities 

callosity 

callus 

callus-like circumscribed hyperkeratoses 

Campbell de Morgan spots 

cancerous cells 

candida albicans 

Candida balanitis 

Candida folliculitis 

Candida intertrigo 

candida onychia 

Candida onychomycosis: total dystrophic type 

Candida paronychia 

candidal forms 

candidal hyphae 

candidal infection 

candidal intertrigo 

candidal leukoplakia 

candidal onychomycosis 

candidemia 

candidiasis 

candidiasis of diaper area 

candidiasis of the nail 

canthi 

canthus of the eye 

cap 

capecitabine 

capillaries 

capillaritis 

capillary dilatation 

capillary endothelium of dermis 

capillary fragility test 

capillary hemangioma 

capillary loops 

capillary malformations 

capillary proliferation with endothelial swelling 

capillary/venous malformations|CVMs|capillary-venous malformations 

capillary-arteriovenous malformations 

capillary-lymphatic malformation 

capillary-lymphaticovenous malformation 

capsaicin 

captopril 

Carba mix 

carbamazepine 



carbon dioxide laser 

carbon dioxide laser vaporization 

carboplatin 

carbromal 

carbuncle 

carcinogenic 

carcinogens 

carcinoid syndrome 

carcinoma 

carcinoma cunicalatum 

carcinoma erysipelatodes 

carcinomas of the apocrine glands 

carcinomas of the eccrine sweat gland 

cardiolipin-lecithin-cholesterol antigen complex 

cardiovascular syphilis 

cardiovascular system complications|cardiovascular complications 

carmine stain 

carmustine|BCNU 

carotenoids 

Carrión disease|Carrion's disease 

cART 

carvedilol 

Casal necklace 

caseation 

caseation necrosis 

caseous 

caseous material 

cashew nuts 

caspofungin 

castellani paint 

catabolic illnesses 

catagen 

catecholamines 

cathelicidins 

cat-scratch disease 

caudally 

cauliflower floret-like papules 

cauliflower-floret-like lesions 

cauliflower-like 

cauliflower-like swelling of the earlobes 

causal therapy 

causative agent 

caustic burns 

cavernous hemangioma 

cavitation 

cavity 

CBC 

cefaclor 

cefotaxime 

cefoxitin 

ceftizoxime 

ceftriakson 

ceftriaxone 



celecoxib 

cell cohesion 

cell culture media 

cell-mediated 

cell-mediated cytotoxic reaction 

cell-mediated immune reactions 

cells of the dermis 

cells of the external root sheath at the bulge in the hair follicle 

cellular blue nevus|cellular blue nevi  

cellular infiltrate 

cellular toxicity 

cellulitis 

cement I CD 

center 

central 

central centrifugal cicatricial alopecia|central centrifugal scarring alopecia 

central clearing 

central face 

central fading 

central healing 

central itch perception 

central neurofibromatosis|NF2 

central punctum 

central regression 

centrally 

centrally depressed 

centrifugally 

centripetal obesity 

centripetally 

centromere proteins 

cephalocaudal direction 

cephalosporins 

ceramides 

cercarial dermatitis 

cerebral vascular syndromes 

cerebriform 

cerebrotendinous xanthomatosis 

cervical brush 

cervical dysplasia 

cervical infection 

cervical lymphadenitis 

cervical lymphadenopathy 

cervicitis 

cervicothoracic kyphoscoliosis 

cervix|uterine cervix 

cetirizine 

Chagas disease 

chalk-white 

champagne bottle appearance 

chancre 

chancre mou 

chancriform syndrome 

chancroid|chancroid ulcer 



changes in menstruation|menstrual abnormalities 

changes of the paronychial skin 

chapping 

cheilitis 

chemical burn 

chemical injury 

chemical irritants 

chemical peels 

chemistry 

chemistry panels 

chemosis 

chemotactic 

chemotaxis 

chemotherapeutics 

cherry angioma 

cherry hemangioma-like papules 

cherry-red 

chest skin 

chiclero ulcers 

chikungunya 

chilblains LE|chilblain lupus erythematosus|CLE|lupus pernio 

childhood exanthems 

childhood-type AD 

chin 

chlamydial urethritis 

chloasma 

chloracne 

chlorambucil 

chloramphenicol 

chlorazol black E stain 

chlorinated hydrocarbons 

chlorinated phenols 

chloroma 

chloroquine 

chlorothiazide 

chlorpheniramine 

chlorpromazine 

chlorpropamide 

cholecalciferol 

cholestasis 

cholestasis in pregnancy 

cholestatic itch 

cholesterol clefts 

cholesterol crystal microemboli 

cholesterol sulfate 

cholesterol sulphatase 

cholestyramine 

cholinergic agents 

cholinergic urticaria 

chondrodermatitis nodularis helicis 

chondroitin sulphate 

chondrosarcoma 

chorioretinitis 



christmas tree pattern|christmas tree sign 

chromates 

chromic acid 

chromoblastomycosis 

chromogenic 

chromogranin A 

chronic 

chronic actinic dermatitis 

chronic bullous disease of childhood 

chronic cutaneous lupus erythematosus|CCLE 

chronic debilitation 

chronic dermatitis of proximal nail fold and matrix 

chronic dermatophytosis of the hands 

chronic diffuse candidiasis 

chronic drug photoallergy 

chronic herpetic ulcers 

chronic ICD 

chronic infantile neurological cutaneous and articular syndrome|CINCA syndrome 

chronic inflammation 

chronic inflammatory response 

chronic lupus panniculitis 

chronic paronychia 

chronic radiation dermatitis 

chronic relapsing progressive course 

chronic stable plaque psoriasis 

chronic stasis ulcers of long duration 

chronic subepidermal bullous disease 

chronically eroded lesion 

chylomicronemia 

chylomicrons 

cicatricial 

cicatricial lesions 

cicatricial lid retraction 

cicatricial pemphigoid 

cicatricial pemphigoid-like presentation 

cicatrizing perifolliculitis 

ciclopirox olamine 

cidofovir 

cigarette paper-like 

cigarette paper-like wrinkling of the skin 

ciliary vessel vasculitis 

cimetidine 

cinnamic aldehyde 

ciprofloxacin 

circinate 

circinate balanitis|balanitis circinata 

circular 

circulate desquamation of tongue 

circumferentially 

circumscribed 

circumscribed areas of white hair 

circumscribed hypermelanosis 

circumscribed scleroderma|localized scleroderma 



cisplatin 

cladribine 

clap 

clarithromycin 

Clark microstaging 

class II topical glucocorticoids 

classic morphea 

classic triad 

claudication 

clawlike 

cleaned 

cleaning agents 

cleansing baths 

clear 

clear 

clear cell eccrine carcinoma 

clearance 

cleavage 

cleft 

clefting 

clefts and fissures 

clindamycin 

clinical appearance 

clinical dermatology 

clinical examination 

clinical expression 

clinical findings 

clinical manifestation 

clinical presentation 

clinical signs 

clinical staging 

clinical triad of manifestations 

clinical variant 

clinically 

clinically amyopathic DM|clinically amyopathic dermatomyositis 

clinical-pathologic subgroups of myositis 

clinicopathologic correlations 

clitoral 

clitoral hood 

clitoral hypertrophy 

clitoris 

clitoromegaly 

clobetasol 

clobetasol propionate 

clodronate 

clofazimine 

clonal expansion 

clonal hematologic nonmast cell lineage disease 

clonality 

closed comedones|white heads 

closely set 

clostridial infection 

clothing-protected sites 



clotrimazole 

club hairs 

clubbing of fingers|clubbed fingers  

cluster 

clustered 

Clutton joints 

cnidaria envenomations 

CNS involvement 

CNS symptoms 

coagulation fibrinolytic syndrome 

coagulation studies 

coal tar 

coal tar preparations 

coalesce 

coalescing 

coarse 

coating 

cobalt chloride 

cobblestone appearance 

cobblestone lesions 

cobblestonelike 

cobblestone-like irregularities 

cobblestone-like surface 

cocci 

coccidioidomycosis 

cockade naevus|naevus en cockarde 

coinfection 

coin-shaped plaques 

colchicine 

cold agglutinemia 

cold sensitivity 

cold sores 

cold urticaria 

cold-exposed sites 

collagen 

collagen and elastic fibre network 

collagen bundles 

collagen vascular disease 

collagen XVII 

collagenase 

collar 

collarette 

collarette-like 

collarette-like scaling 

collodion baby 

collodion membrane 

colloid, Civatte bodies|colloid bodies|cytoid bodies|Civatte bodies 

coloboma with blindness 

colonization 

colonize 

color viarable 

coloration 

color-coded duplex sonography 



colposcopy 

columnar cells 

columnar epithelium 

combination therapy 

combination treatment 

combined 

combined clinical presentation 

combined NMN/blue nevus 

combined tar-steroid preparations 

come into contact with the skin 

comedo|comedone 

comedogenic 

comedonal acne 

comedones 

comma-shaped 

common 

common acquired NMN 

common baldness 

common blue nevus 

common moles 

common warts 

compact hyperkeratosis 

compaction of horny material 

complaint 

complement studies 

complement-fixing IgG antibodies 

complement-mediated urticaria 

complete blood count 

complete depigmentation 

complete nail split 

complete obliteration of the nail unit 

complete regrowth of hair 

complete remission 

complex aphthosis 

component 

components of epidermis 

compositae 

composite grafts 

compound melanocytic nevocellular nevi 

compound NMN|compound melanoctic naevus|compound melanocytic nevus 

compress 

compressible 

compression 

compression garments 

compression stockings 

compressive bandages 

compulsive habits 

compulsive nail picking 

compulsive rubbing 

concave 

concentric eosinophilic fibrosis 

concentric lamellar fibrosis 

concha 



concomitant 

concomitant immunosuppressive therapy 

concurrent 

condition 

condyloma acuminatum|condylomata  

condylomata lata 

cone-shaped 

confetti macules|confetti spots 

confetti-like 

configuration 

confined to 

confluence 

confluent 

confluent erythema 

confluent necrotic hemorrhagic lesions 

congenital 

congenital adrenal hyperplasia 

congenital ichthyosis 

congenital nevomelanocytic nevus|CNMN 

congenital rubella syndrome 

congenital vaccinia 

congestion 

conglobate acne 

conical 

conidia 

conjunctivae 

conjunctival DLE 

conjunctival erythema 

conjunctival itching 

conjunctival lesions 

conjunctival papillomas 

conjunctivitis 

connective tissue 

connective tissue disease 

connective tissue framework 

connective tissue nevi 

connective tissue nevus 

connexins 

conserving agent in foodstuffs 

considerable functional impairment 

considerable inflammation 

considerable scaling 

consistency 

constitutional findings 

constitutional symptoms 

constitutive 

constitutive melanin pigmentation 

constricted 

consumption coagulopathy 

contact allergen 

contact dermatitis 

contact hypersensitivity 

contact sensitivity 



contagious 

contiguous 

contiguous dermatomes 

contiguous skin 

continue 

continuous 

continuous suppression therapy 

continuous wave laser 

contractures 

control of asthma 

convalescent period 

convalescent serologic data 

convex 

copathogens 

coral red 

cord 

cordlike lymphangitis of dorsal penis 

corduroy appearance 

core protein 

corkscrew hairs 

corn 

corneal 

corneal damage 

corneal erosions 

corneal insensitivity 

corneal opacities 

corneal scarring 

corneal ulcers|corneal ulceration 

corneocytes 

cornified 

corona of the glans penis 

corona seborrhoica 

coronal sulcus 

coronal sulcus of the glans penis 

corps ronds 

correction of neutropenia 

corrugated 

corrugated texture 

cortical keratin 

corticosteroids 

coryza 

coryzal symptoms 

cosmetic counseling 

cosmetic coverup 

cosmetic dermatology 

cosmetic disfigurement 

cottage cheese-like plaques 

cotton ball 

cotton tip applicator 

course 

cover slip 

covered by occlusive dressings 

coverslip 



coverup with dyes 

Cowden syndrome|multiple hamartoma syndrome 

crab louse infestation 
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cracks 

cradle cap 

crater 

crateriform 

crater-like 

cream 

creamy 

creamy-white 
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crease 

creases 

creeping eruption 

crepitation 

crescendo reaction 

crescent-like 

CREST syndrome 

cribriform 
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crinkling of the epidermis 

critical phase 

crops 

cross striations 

cross-linking of fibrils 

cross-react 

cross-reactivity 

crown 

crown of the head 

Cruciferae 

crumbly 

crushing trauma 

crust 

crusted 

crusted erosions 

crusted lesions 

crusted scabies 

crusting 

cryoglobulinemia 

cryoprecipitate 

cryopyrinopathies|CAPS 

cryospray 

cryosurgery 

cryotherapy 

cryptococcal cellulitis 

cryptococcosis 

Csillag's disease 

culture 

cultured keratinocyte allografts 

cultures of exudates 



cumulative dose 

cumulative doses 

cumulative I CD 

cumulative UV exposure 

curd-like material|curd-like matter  

curettage 

curetting 

curing agents 

curling 

curved hair follicles 

curvilinear 

Cushing syndrome 

cutaneomucosal 

cutaneomucosal venous malformation 

cutaneous 

cutaneous acanthamebiasis 

cutaneous amebiasis 

cutaneous anaplastic large cell lymphoma|CALCL|anaplastic large cell lymphoma 

cutaneous angiomas 

cutaneous anthrax 

cutaneous atypical mycobacterial infection 

cutaneous B cell lymphoma 

cutaneous barrier 

cutaneous blisters 

cutaneous calcification 

cutaneous candidiasis 

cutaneous changes 

cutaneous diphtheria 

cutaneous dissemination 

cutaneous dissemination of zoster 

cutaneous epithelial cancers 

cutaneous findings 

cutaneous fixed sporotrichosis|fixed cutaneous sporotrichosis 

cutaneous hemorrhages 

cutaneous horn 

cutaneous infection 

cutaneous inflammatory disorders 

cutaneous injection reactions 

cutaneous injury 

cutaneous involvement 

cutaneous larva migrans 

cutaneous lesions 

cutaneous lupus erythematosus 

cutaneous lymphatics 

cutaneous lymphomas 

cutaneous malignancies 

cutaneous mastocytosis 

cutaneous melanoma|melanoma of the skin 

cutaneous metastases 

cutaneous microbiome 

cutaneous necrosis 

cutaneous neuroendocrine tumor 

cutaneous odontogenic abscess 



cutaneous papilloma|cutaneous tag 

cutaneous perforating disorders 

cutaneous photosensitivity reactions 

cutaneous reaction 

cutaneous sarcoidosis 

cutaneous sites 

cutaneous strongyloidiasis 

cutaneous T-cell lymphoma|CTCL 

cutaneous vascular plexus 

cutaneous vasculitis 

cutaneous warts 

cuticle 

cuticle destruction 

cuticular keratin 

cutis laxa 

cutis marmorata 

cutis rhomboidalis 

CVL malformation|capillary venous lymphatic malformation 

cyanosis 

cyanotic 

cyclins 

cyclooxygenase inhibition 

cyclophosphamide 

cyclosporine|ciclosporin  

cylinder of skin 

cyproterone acetate 
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cyst contents 

cyst wall 

cystadenoma 

cysteine 

cystic 

cystic acne 

cystic hygroma 

cystic lesions 

cystitis 

cyst-like 

cytarabine 

cytokeratin 

cytokines 

cytology 

cytolysis 

cytoplasm 

cytoplasmic continuity between keratinocytes 

cytoplasmic processes 

cytoskeleton of tonofibrils 

cytotoxic 

cytotoxic damage 

dacarbazine 

dactinomycin 

dactylitis 

dactylitis of index finger 



danazol 

dapsone 

Darier disease|Darier-White disease 

Darier sign 

dark field|dark-field examination 

dark-brown 

dark-brown skin 

darkening of hair 

darkening of linea alba 

darker skinned individuals 

dark-field microscopy 

darkly pigmented 

dark-skinned 

dartos muscle 

daunorubicin 

de novo melanoma 

dead surface squames 

debride 

debridement 

decompress 

decrease in barrier function|decrease in skin barrier function 

decreased adipose tissue 

decreased retinal pigment 

decreased sweating 

decubitus ulcers|bed sores|pressure sores 

dedifferentiation 

deep dermis 

deep erosions 

deep furrow-like wrinkling 

deep mycoses 

deep necrosis 

deep plexus 

deep vein thrombophlebitis 

deep venous thrombosis 

deepening of the skin lines 

deeper 

deeper skin 

deeper skin infections 

deeply erythematous 

deeply invading 

deeply pigmented 

deeply wrinkled 

deep-seated 

defect 

defective 

defective vascular supply 

defective yeast opsonization 

defensins 

defibrination syndrome 

defluvium 

deforming arthritis 

deforming scars 

deformity 



degeneration 

degenerative stage 

degranulation 

degree 

dehydration of skin 

dehydroepiandrosterone 

dekeratinized 

delay in development 

delayed blanch 

delayed hypersensitivity reactions 

delayed ICD 

delayed T-cell—mediated reaction 

delayed-type stinging 

Delhi boil 

delicate 

delusions of parasitosis 

dematiaceous fungi 

demeclocycline 

demethylchlortetracycline 

demodicidosis 

demonstration 

dendrites 

dendritic cells 

dendritic melanocyte 

dendritic processes of melanocytes 

dengue hemorrhagic fever 

dengue shock syndrome 

dengue virus infections 

dengue|dengue fever 

Dennie-Morgan sign 

dense 

dense collagen 

dense telangiectases 

densely set 

density 

denuded 

depigmentation 

depigmented 

depigmented macules 

depigmented pale areas 

deposition 

deposits 

depressed 

depressed scar 

depression 

Dercum disease 

derivative 

dermabrasion 

dermal 

dermal appendages 

dermal atrophy 

dermal dendritic cells 

dermal edema 



dermal hyperpigmentation 

dermal infiltrate 

dermal infiltration 

dermal lymphocytic infiltrate 

dermal melanin 

dermal melanin hyperpigmentation 

dermal melanocytic nevocellular nevi 

dermal melanocytic nevus 

dermal melanocytic NMN|dermal melanocytic naevus 

dermal melanocytoma 

dermal melanocytosis 

dermal melanosis 

dermal microfibril bundles 

dermal mucinosis 

dermal nevomelanocytic nevi 

dermal nevomelanocytic nevus 

dermal nevus 

dermal NMN 

dermal nodular infiltrates 

dermal nodule 

dermal oedema 

dermal pigment 

dermal sclerosis 

dermal-epidermal 

dermally 

dermatan sulphate 

dermatitis 

dermatitis herpetiformis|DH 

dermatofibroma 

dermatofibrosarcoma protuberans|DFSP 

dermatoglyphics 

dermatoheliosis 

dermatologic 

dermatologic diagnosis 

dermatologic disease 

dermatologic disorder 

dermatological 

dermatological history 

dermatologist 

dermatology 

dermatomal 

dermatomal lesions 

dermatomal pattern 

dermatome 

dermatomyositis|DM 

dermatopathic lymphadenopathy 

dermatopathologic findings 

dermatopathologist 

dermatopathology 

dermatophyte infections|dermatophytic infections 

dermatophyte pathogenicity 

dermatophytes 

dermatophytic 



dermatophytic folliculitis 

dermatophytic hyphae 

dermatophytic infection of the feet 

dermatophytic trichomycosis of the scalp 

dermatophytid 

dermatophytid reaction 

dermatophytosis 

dermatophytosis of the glabrous facial skin 

dermatophytosis of the nail apparatus 

dermatoscope 

dermatosis 

dermatosis affecting the nail apparatus 

dermatosis artefacta 

dermatosis papulosa nigra 

dermatotropic 

dermis 

dermo-epidermal junction 

dermographism 

dermolytic 

dermolytic epidermolysis bullosa 

dermopathy 

dermoscopy 

desensitization 

desert fever 

desiccant powders 

desmocollins 

desmoglein 1 

desmogleins 

desmoid tumor 

desmoplakin I 

desmoplakins 

desmoplasia 

desmoplastic 

desmoplastic melanoma 

desmosine 

desmosomal 

desmosomal proteins 

desmosomes 

desquamated 

desquamating sheets of epidermis 

desquamation 

desquamative gingivitis 

destruction 

destruction of apocrine/eccrine/pilosebaceous apparatus 

destruction of the nail plate 

detachment 

detachment of the epidermis|epidermal detachment 

detectable 

detection 

determine 

development 

developmental defect 

developmental stages 



devitalized 

devoid of hair 

dexamethasone 

dexamethasone suppression test 

dextran 

diabetic bullae|bullous disease of diabetes  

diabetic dermopathy 

diabetic foot 

diabetic neuropathy 

diagnosis 

diagnostic 

diagnostic accuracy 

diagnostic broken-off stubby hairs 

diagnostic technique 

diaper area  

diaper dermatitis 

diaper region 

diascopy 

dibromosalicylanilide 

diclofenac 

dicloxacillin 

dideoxyinosine 

Dieterle stain 

diethylstilbestrol 

differential diagnosis 

differentiated SCC 

diffuse 

diffuse alopecia 

diffuse cutaneous mastocytosis 

diffuse cutaneous mastocytosis pseudoxanthomatous type 

diffuse dermal infiltrate 

diffuse dermal infiltration 

diffuse enlargement 

diffuse erythema 

diffuse hair loss 

diffuse hyperkeratosis 

diffuse hyperpigmentation 

diffuse infiltration of skin 

diffuse infiltration of strands of nevomelanocytes 

diffuse lepromatosis 

diffuse neonatal hemangiomatosis 

diffuse pattern of hair loss 

diffuse scalp alopecia 

diffuse sclerosis 

diffuse shedding of the scalp hair 

diffuse skin infiltration 

diffuse systemic scleroderma|dSSc 

diffuse thinning of hair on the crown 

diffuse urticaria 

diffuse, edematous erythema 

diffuse-pattern alopecia areata 

diflunisal 

difluoromethylornithine 



digit 

digital 

digital changes 

digital dermoscopy 

digital ischemia 

digital myxoid cyst 

digital pain 

digitate dermatosis 

dihydrotestosterone 

dilatation  

dilatation of superficial capillaries 

dilated 

dilated capillaries 

dilated follicular openings 

diltiazem 

dimethyl sulphoxide|DMSO 

diminished taste sensation 

diminution 

dimple sign 

dimpling of the lesion 

dinitrochlorobenzene 

dioxane 

diphencyprone 

diphenhydramine 

diphenylhydantoin 

diphtheroids 

diplococci 

dipped 

direct extension 

direct fluorescent antibody T. pallidum test|DFA-TP 

direct IF 

direct microscopy 

dirty brown 

disabling 

disabling deformities 

disappear 

disappearance 

discharge 

discoid 

discoid eczema 

discoid keratotic patches 

discoid LE|DLE 

discoid lesions 

discoid lupus erythematosus 

discoloration 

discolored 

discomfort 

discomfort with urination 

discrete 

discrete benign epithelial hyperplasia 

discrete scaling of crusted, pruritic papules 

disease 

diseases with skin manifestations 



disfigurement 

disfiguring 

disinfectants 

dislodgement 

dislodging 

dislodgment of epidermis 

disodium cromoglycate 

disorder 

disorders of keratinization 

disorders of pigmentation 

dispersed 

disrupt 

dissecting cellulitis|perifolliculitis abscedens et suffodiens|dissecting cellulitis of the scalp 

dissecting folliculitis 

disseminate 

disseminated 

disseminated candidemia 

disseminated candidiasis 

disseminated erythematous cutaneous papules 

disseminated gonococcal infection|DGI 

disseminated herpes simplex 

disseminated intravascular coagulation 

disseminated intravascular coagulopathy 

disseminated malignancy 

disseminated mucosal and cutaneous lesions 

disseminated superficial actinic porokeratosis|DSAP 

dissemination 

distal extremities 

distal foreskin 

distal hands 

distal lateral subungual onychomycosis|DLSO|distal and lateral subungual onychomycosis 

distal onycholysis of fingernails 

distal subungual hyperkeratosis 

distant metastases 

distinct angioedema (± urticaria) syndromes 

distinction 

distinctive 

distributed 

distribution 

disulfiram 

dithranol 

divided doses 

dixyrazine 

DNA topoisomerase I 

docetaxel 

domed 

dome-shaped 

dominant DEB|Cockayne-Touraine disease 

dominant ichthyosis vulgaris|DIV 

dominant inheritance 

dominantly inherited 

Donovan bodies 

donovanosis 



dorsa of the feet and hands 

dorsal 

dorsal foot 

dorsal nail plate 

dorsal pigmented stripe on the back 

dorsal surface of hands 

dorsal tongue 

dorsolateral foot 

dorsolateral tongue 

dorsum 

dorsum of foot 

dorsum of hands|dorsa of hands|dorsal hands 

dorsum of the feet 

dosage 

dosage schedule 

dose-dependent 

dose-related 

double comedones 

doughy 

doxepin 

doxorubicine 

doxycycline 

D-penicillamine 

drain 

drainage 

draining cysts 

draining fistula 

draining pus 

draining sinuses 

dried 

dried blood 

droplike 

dropping off into the dermis 

drug allergies 

drug eruptions 

drug hypersensitivities 

drug hypersensitivity syndrome 

drug interactions 

drug of first choice 

drug rash with eosinophilia and systemic symptoms|DRESS 

drug reaction 

drug-/chemical-induced photosensitivity 

drug-drug interactions 

drug-induced 

drug-induced acne 

drug-induced alterations in pigmentation 

drug-induced dryness 

drug-induced LP-like reactions 

drug-induced pigmentation 

dry form of tinea pedis 

dry gangrene of feet 

dry lips 

dry scaling 



dry skin 

dryness 

dryness of nasal mucosa 

ductal papilloma 

ductal/tubular dilatation 

due to 

dull 

dull pink 

dull red 

Dupuytren's contracture 

duration of lesions 

dusky 

dusky-red 

dusky-red|dull-red 

dust mites|house dust mites 

D-xylose 

dyazide 

dye fluorescein 

dysacusis 

dysbetalipoproteinemia 

dyscrasia 

dysesthesia 

dysfunction 

dyshesive nests 

dyshidrotic 

dyshidrotic eczematous dermatitis|dyshidrotic eczema 

dyskeratosis 

dyskeratotic 

dysmorphic syndrome 

dyspareunia 

dysphagia 

dyspigmentation 

dysplastic 

dysplastic melanocytic nevi 

dysplastic melanocytic nevus syndrome 

dysplastic naevus|atypical mole|atypical naevus 

dysplastic nevus 

dyspnea 

dystopia canthorum 

dystrophic 

dystrophic anagen status 

dystrophic EB|DEB|dermolytic epidermolysis bullosa|dermolytic EB 

dystrophy 

dysuria 

ear canal 

ear lesions 

earlobe 

early 

early chronic irritant contact dermatitis 

early herpes zoster 

early in the course of the disease 

ears 

easily ruptured 



easily vulnerable 

easy bruising 

ecchymoses 

ecchymosis 

ecchymotic 

ecchymotic areas 

ecchymotic-like macule 

eccrine ducts 

eccrine porocarcinoma 

eccrine poroma 

echinocandins 

eclabium 

econazole 

ectasia of capillaries 

ecthyma 

ecthyma gangrenosum|E. gangrenosum 

ecthymatous lesions 

ectodermal cells 

ectopic 

ectopic melanocytes in the dermis 

ectothrix infection 

ectothrix type 

ectropium 

eczema 

eczema herpeticum 

eczema seborrhoicum neonatorum 

eczema vaccinatum 

eczema-like 

eczema-like rash 

eczematous 

eczematous component 

eczematous dermatitis 

eczematous eruptions 

eczematous plaques 

eczematous reaction 

eczematous-appearing 

eczematous-like 

edema fluid 

edema of the periungual skin 

edema with widespread involvement 

edema|oedema  

edematous 

edematous erythematous 

edematous follicular accentuation 

edematous plaques 

edges 

efalizumab 

effacement of follicular orifices 

effective 

effector mechanisms 

effluvium 

effusion 

eflornithine 



Ehlers-Danlos syndrome 

eicosanoids 

elastic fibers 

elastic fibres 

elastic stockings 

elastic tissue 

elastic tissue microfibrillar component 

elastin 

elastin core 

elastosis 

elbows 

electrocautery 

electrocoagulation 

electrodesiccation 

electrolysis 

electrolyte imbalance 

electromyographic changes 

electromyography 

electron beam radiotherapy 

electron-beam irradiation|electron beam radiation 

electrosurgery 

elephantiasis 

elevated 

elevated ESR 

elevation 

elevation of acute phase reactants 

elicit 

elicitation phase|challenge phase|elicitation reaction 

eliciting factors 

elkonyxis 

ellipsoidal 

elongation 

EM major|erythema multiforme major|erythema multiforme (major) 

embolia cutis medicamentosa 

embolism with infarction of skin 

embolization 

EMLA cream|eutectic mixture of local anaesthesia 

EM-like lesions 

emollient ointment 

emollients 

emotional stress 

emulsifying ointment 

en cuirasse metastatic carcinoma|cancer en cuirasse 

enalapril 

enanthema|enanthem 

enchondroma 

encircled 

encrustation 

endarteritis 

endemic murine typhus 

endemic syphilis|bejel 

endocrine 

endocrine disorder 



endocrine dysfunction 

endocrinological disease 

endocrinologically normal 

endocrinology consultation 

endocrinopathy 

endoneurial fibroblasts 

endoneurium 

endophytic 

endothelial cell hypertrophy 

endothelial cell proliferation 

endothelial cell swelling 

endothelial cells 

endothelial hyperplasia 

endothelial proliferation 

endothelial turnover 

endothelin receptor antagonist 

endothelium 

endothrix infection 

endothrix type|endothrix  

end-stage 

enlarge 

enlarged 

enlarged cushion-like swelling of the forehead 

enlarged nose 

enolase 

enoxaparin 

entactin 

enterovirus infections 

enthesitis 

entire epidermis 

entropion 

environmental allergens 

eosin 

eosinophilia 

eosinophilia-myalgia syndrome 

eosinophilic 

eosinophilic fasciitis 

eosinophilic folliculitis 

eosinophilic homogeneous appearance 

eosinophilic myositis 

eosinophils 

ephedrine 

ephelides 

epidemic louse-borne typhus 

epidermal 

epidermal appendages 

epidermal atrophy 

epidermal barrier 

epidermal cancers 

epidermal cell necrosis 

epidermal cells 

epidermal changes 

epidermal cyst 



epidermal dermatophyte infections 

epidermal dermatophytosis 

epidermal differentiation 

epidermal grafts 

epidermal growth factor inhibitors 

epidermal growth factor receptors 

epidermal hyperplasia 

epidermal hyperplasia with verrucosis 

epidermal hyperproliferation 

epidermal inclusion cyst 

epidermal injury 

epidermal involvement 

epidermal Langerhans cells 

epidermal melanin 

epidermal melanin unit 

epidermal necrolysis 

epidermal necrosis 

epidermal nevus syndrome 

epidermal nevus|epidermal nevi  

epidermal polymorphonuclear leucocyte infiltrates 

epidermal precancers|epithelial precancerous lesions|epidermal precancerous lesions 

epidermal proliferation 

epidermal sheets 

epidermal sloughing 

epidermal structures 

epidermal thinning 

epidermal transglutaminase 

epidermal turnover 

epidermal turnover time 

epidermal-like wall 

epidermis 

epidermodysplasia verruciformis 

epidermoid cyst|epithelial cyst|Wen 

epidermolysis bullosa acquisita 

epidermolysis bullosa simplex|epidermolytic epidermolysis bullosa|EBS|EB simplex 

epidermolytic 

epidermolytic hyperkeratosis|EH|epidermolytic ichthyosis 

epidermolytic reaction 

epidermonecrotic disorders 

epidermopoiesis 

epidermotropism 

epididymitis 

epilation 

epiluminescence microscopy 

episcleritis 

episodic 

episodic erythema 

episodic flushing 

episodic reddening of the face 

epistaxis 

epithelia 

epithelial 

epithelial cells 



epithelial dysplasia 

epithelial dysplastic lesions 

epithelial proliferative lesions 

epithelial stem cells 

epithelial tumor 

epithelial-lined 

epithelioid 

epithelioid cells 

epithelioid granuloma without caseation 

epitheliotropic viruses 

epitrochlear 

eponychium 

erbium laser 

ergotamine 

erlotinib 

erode 

eroded 

eroded lesions 

eroded plaques 

erosion 

erosions covered by scales and crusts 

erosive 

erosive gingivostomatitis 

erosive lesion 

erosive LP 

erosive pustular dermatosis|erosive pustular dermatosis of scalp 

erosive stomatitis 

erosive/ulcerative 

erthyroderma 

erupt 

eruption 

eruptive 

eruptive phase 

eruptive solar lentigines 

eruptive type 

eruptive xanthomas 

erysipelas 

erysipelas-like erythema 

erysipelaslike plaques 

erythema 

erythema and edema 

erythema and scaling 

erythema gyratum repens 

erythema induratum 

erythema infectiosum 

erythema migrans with secondary lesions 

erythema migrans|EM 

erythema multiforme minor|EM minor 

erythema multiforme|erythema multiforme syndrome 

erythema multiforme-like 

erythema multiformelike eruptions 

erythema nodosum 

erythema nodosum leprosum 



erythema nodosum-like lesions 

erythema nuchae 

erythematopolymorphic eruption 

erythematous 

erythematous and scaly 

erythematous area 

erythematous background 

erythematous base 

erythematous halo 

erythematous lesions of alopecia 

erythematous macules and papules 

erythematous maculopapular eruption 

erythematous patches 

erythematous pharynx 

erythematous plaques 

erythematous reaction 

erythematous rosacea 

erythematous scaling eruption 

erythematous scaling plaques 

erythematous skin 

erythematous, edematous 

erythematous, edematous plaque 

erythematous, eroded 

erythematous-erosive lesions 

erythrasma 

erythrocyanosis 

erythroderma 

erythroderma of Sezary syndrome 

erythrodermic 

erythrodermic psoriasis 

erythrodysesthesia 

erythrohepatic protoporphyria 

erythrokeratodermia variabilis 

erythroleukoplakia 

erythromelalgia 

erythromycin 

erythromycin base 

erythromycin family 

erythroplasia 

erythroplasia of Queyrat 

erythropoietic porphyria 

erythropoietic protoporphyria 

eschar 

esophageal 

esophageal and tracheobronchial candidiasis 

esophageal dysfunction 

esophageal dysmotility 

esophageal stenosis 

esophageal ulcers 

esophagoscopy 

essential oils 

essential telangiectasia 

esthetic medicine procedures 



esthiomene 

estrogens 

etanercept 

ethambutol 

ethnicity 

ethyl ether 

ethylene glycol 

ethylene oxide 

ethylenediamine 

etiologic agent 

etiopathogenesis 

etiopatogenethic 

etoposide 

etretinate 

eumycetoma 

Euphorbiaceae 

evanescent 

evolution 

evolve 

exacerbate 

exacerbated 

exacerbating factors 

exacerbations 

exaggerated 

examine 

exanthem|exanthema 

exanthema subitum|exanthem subitum 

exanthematic eruption 

exanthematic presentation 

exanthematous drug eruptions 

exanthematous drug reaction 

exanthematous eruptions 

exanthematous reaction 

excess hair growth|excessive hair growth 

excessively curved 

excimer laser 

excimer laser therapy 

excise 

excised 

excision 

excision with primary closure 

excisional biopsy 

excisional surgery 

exclamation mark hairs|exclamation point hair 

excoriated 

excoriated insect bites 

excoriated papules 

excoriation 

excoriations 

excrescence 

excruciating pain 

excruciating pruritus|intense pruritus 

exfoliation 



exfoliative 

exfoliative cytology 

exfoliative dermatitis 

exfoliative erythroderma 

exfoliative erythroderma syndrome|EES 

exocytosis 

exogen 

exogenous 

exophytic 

exostosis 

exotoxins 

expanding 

explosive forms 

exposed 

exposed areas|exposed sites 

exposed body sites 

exposure 

exposure to long-wave ultraviolet radiation 

exposures 

exquisitely painful 

exquisitely tender 

extend 

extend rapidly 

extension 

extensions 

extensive 

extensive blistering 

extensive cutaneous infarction 

extensive destruction of endothelial surfaces 

extensive infection of cutaneous erosions 

extensive lichenification 

extensive psoriasis 

extensive skin involvement 

extensive surgery 

extensor areas 

extensor aspects 

extensor surface of the arms 

extensor surfaces of the extremities|extensor extremities 

extent 

extent of involvement 

extent of lesions 

exterior forearms 

external auditory canal 

external genital warts 

external otitis 

extracorporeal 

extraction 

extracutaneous 

extracutaneous dissemination 

extracutaneous mastocytoma 

extracutaneous multisystem involvement 

extrafollicular 

extragenital 



extramammary Paget disease 

extranodal 

extraosseous 

extrapilary 

extravasated 

extravasation 

extravasation of blood into the skin 

extravasation of red blood cells 

extravasation reactions 

extravascular granuloma formation 

extravascular space 

extreme pruritus 

extremely chronic 

extremely itchy 

extremely painful 

extremely pruritic 

extremities 

exuberant 

exuberant desquamation 

exudate 

exudation 

exudative 

exude 

exuding serum 

eye 

eye involvement 

eye lesions 

eyelid|lid 

eyeshades 

facial 

facial acne 

facial asymmetry 

facial edema 

facial flushing 

facial hirsutism 

facial hypertrichosis|hypertrichosis of the face 

facial inflammatory edema 

facial lesions 

facial lines 

facial papules 

facial paralysis|facial palsy 

facial peels 

facial rash 

facial resurfacing 

facial ringworm|tinea facialis|tinea faciale|tinea faciei 

facial swelling 

factitial purpura 

factitious syndromes 

fade 

failure of follicle production 

faint 

faint desquamation 

fairly sharp margin 



fair-skinned 

fall out 

famciclovir 

familial 

familial cold autoinflammatory syndrome|FCAS 

familial lipoma syndrome 

familial predisposition 

family medical history 

fare skin 

fast-flow 

fasting blood glucose 

fat cells 

fatty deposits 

Favre-Racouchot disease 

favus 

fawn-colored 

feathered 

feathered borders 

febrile phase 

feces 

feeling of tightness 

felon 

female pattern hair loss 

female-pattern baldness 

ferrochelatase 

festooned base|undulating base 

fetal varicella syndrome 

fetid odor 

fever 

feverishness 

fexofenadine 

fibrates 

fibres 

fibril protein 

fibrils 

fibrin 

fibrin clots 

fibrin degradation products 

fibrin deposition 

fibrin membranes 

fibrin thrombi 

fibrinoid degeneration 

fibrinoid necrosis 

fibrinolysis 

fibroadenomas 

fibroblastic 

fibroblast-like tumor cells 

fibroblasts 

fibrocystic disease 

fibrocytes 

fibrogenic cytokines 

fibrokeratoma 

fibromas 



fibromatosis 

fibromatous 

fibronectin 

fibroplasia 

fibrosarcoma|fibroblastic sarcoma 

fibrose 

fibrosing disorder 

fibrosis 

fibrotic 

fibrous 

fibrous capsule 

fibrous hyperplasia of gingivae 

fibrous protein 

fibrous repair tissue 

fibrous tissue 

fibrous tracts 

fiery-red 

fiery-red base 

filaggrin 

filaggrin peptides 

filamentous hyphae 

filarial 

filariform larvae 

filiform papilla 

filiform warts 

finasteride 

fine 

fine anchoring filaments 

fine scales 

fine scaling 

fine white scaling 

finely punctate erythema 

finger tip 

finger web spaces 

finger webs 

fingernail involvement 

fingernail onycholysis 

fingernail plate 

fingernails 

fingertips 

Finn chambers 

fir tree distribution 

fire coral envenomation 

firm 

firm upon palpation 

firmly adherent 

firmly attached 

firmly bound down scales 

firm-topped 

first-line antibiotics 

first-line therapy 

fish-scale like hyperkeratosis 

fish-scale pattern 



fissured 

fissured appearance 

fissured tongue 

fissures 

fissures on palmar hand 

fissuring 

fissuring of prepuce 

fissuring of toe webs 

fistula 

Fitzpatrick skin phototypes 

fixative 

fixed 

fixed drug eruption 

fixed erythema 

fixed flexion deformity 

flabby 

flaccid 

flake 

flaking 

flares 

flat 

flat atypical nevus 

flat feet 

flat lichenoid papules 

flat warts 

flattened 

flattening of epidermis 

flat-topped 

flecks 

fleshy 

flexion contractures 

flexor 

flexor aspects of forearms 

flexural aspects of arms and legs 

flexural distribution 

flexural folds 

flexural plaques 

flexural psoriasis 

flexural regions|flexural areas 

flexural skin 

flexures 

floor of mouth 

fluconazole 

fluctuance 

fluctuant 

fluctuate 

fludarabine 

fluid 

flu-like symptoms 

fluocinolone 

fluorescent antibodies 

fluorescent pigments 

fluorescent treponemal antibody-absorbed test|FTA-ABS test 



fluorinated 

fluoroquinolones 

fluorouracil 

flush ("butterfly") areas on the forehead 

flushing 

flushing and blushing 

flushing edema 

flutamide 

focal 

focal epithelial hyperplasia of Heck|Heck disease|focal epithelial hyperplasia 

focal myositis 

focal palmar and plantar keratoderma 

focal spongiosis 

focal vacuolization of basal cell layer 

foci of "tuberculoid" granulomatous areas 

fogo selvagem|Brazilian pemphigus 

fold 

follicle opening 

follicles|hair follicles 

follicle-stimulating hormone 

follicular 

follicular "spines" 

follicular abscesses 

follicular adenocarcinoma 

follicular apparatus 

follicular candidiasis 

follicular damage 

follicular degeneration syndrome 

follicular dystrophy|hair follicle dystrophy 

follicular eczema 

follicular eczema pattern 

follicular hyperkeratosis with perifollicular hemorrhage 

follicular ichthyosis 

follicular infection 

follicular inflammation 

follicular inflammatory disorders 

follicular involvement 

follicular keratinization 

follicular keratosis 

follicular lichenification 

follicular localization 

follicular LP|lichen planopilaris|LPP|follicular lichen planus 

follicular macules of pigmentation 

follicular mucinosis 

follicular orifices 

follicular ostium|follicular ostia 

follicular papular scars 

follicular papules 

follicular pattern 

follicular pattern of repigmentation 

follicular pigmentation|follicular repigmentation 

follicular plugging 

follicular pustulation 



follicular pustules 

follicular rupture 

follicular vesicles 

follicular wall 

folliculitis 

folliculitis decalvans 

folliculitis keloidalis 

folliculitis necrotica 

folliculocentric 

folliculotropic MF|folliculotropic mycosis fungoides 

follicultis keloidalis nuchae 

followed by 

following 

following dermatomes 

following trauma 

follow-up visit|follow-up appointment  

for cosmetic reasons 

Forchheimer sign 

Forchheimer spots 

Fordyce condition 

forearms 

foreign-body giant cells 

foreign-body granuloma 

foreign-body reaction 

foreign-body response 

form 

formaldehyde 

fornix 

foscarnet 

foul odor 

foul-smelling 

fourchette 

foveal hyperplasia 

Fowler solution 

Fowler’s solution 

Fox-Fordyce disease 

fragile 

fragile skin 

fragility 

fragmented neutrophils 

fragmented RBCs 

fragrance mix 

fragrances 

freckle-like 

freckles 

free border of helix of the ear 

frenulum 

freon freezing 

friable 

frictional keratosis 

fringed 

frog-spawn-like 

frontal bossing 



frontal fibrosing alopecia 

frontal hair thinning|frontal thinning of hair 

frontal hairline 

frontal scalp 

frontoparietal 

frontoparietal linear morphea|en coup de sabre|frontal linear scleroderma 

frontotemporal 

full-thickness necrosis 

full-thickness necrosis of the epidermis|full-thickness epidermal necrosis 

full-thickness skin graft 

full-thickness skin necrosis 

fulminant 

fumaric acid esters 

fungal 

fungal culture 

fungal elements 

fungal folliculitis 

fungal hyphae 

fungal infection 

fungating 

fungemia 

fungi 

furocoumarins 

furosemide 

furrowed tongue 

furrows 

furry plaques 

furuncle 

furuncular myiasis 

furunculosis 

fusion 

fuzzy margins 

gadolinium-induced nephrogenic systemic fibrosis 

galloping vitiligo 

gamma-linolenic acid|GLA 

ganglion 

gangrene 

gangrenous 

gangrenous cellulitis 

Gardner syndrome 

gauntlet of pellagra 

gauze 

gauze dressing 

gauze pad 

gel 

gelatinous 

gemcitabine 

general examination 

general findings 

general medical examination 

general metabolic disease 

generalization 

generalize 



generalized 

generalized arthralgias 

generalized atrophic benign epidermolysis bullosa|GABEB 

generalized blistering 

generalized bullous fixed drug eruptions 

generalized cutaneous blistering 

generalized EBS|Koebner variant 

generalized eruptive histiocytoma 

generalized herpes zoster 

generalized loss of body hair 

generalized plaque-type psoriasis 

generalized pruritus without a rash 

generalized pustular psoriasis|GPP 

generalized red rash 

generalized redness 

generalized vaccinia 

generalized vitiligo 

genetic aspects 

genetic predisposition 

genital 

genital and perianal skin 

genital area 

genital herpes 

genital human papillomavirus infection 

genital infection 

genital lentiginosis 

genital lesions 

genital mucosa 

genital mucous membranes 

genital region 

genital sites 

genital skin 

genital ulcers 

genital verrucous carcinoma 

genital warts 

genitalia 

genitofemoral region 

genitourinary 

genitourinary pathogens 

genitourinary tuberculosis 

genodermatosis 

genotoxic agents 

gentamicin 

gentle phototherapy 

geographic 

geographic areas 

geographic configuration 

geographic infarctions 

geographic tongue 

geometric pitting 

geophilic 

German measles 

germinative layer of the epidermis 



get larger 

get worse 

Gianotti-Crosti syndrome 

giant 

giant cell arteritis 

giant cell granuloma formation 

giant cells 

giant condyloma 

giant epithelial cells 

giant warts 

giardiasis 

Giemsa stain 

Gillies hook 

gingival 

gingival bleeding 

gingival hemorrhage 

gingival hyperplasia 

gingivitis 

gingivostomatitis 

glabella 

glabrous skin|non-hairy skin 

glans penis 

glass spatula 

glaucoma 

glazed 

glazed-to-velvety surface hyperkeratosis 

glistening 

global hair loss 

globose yeast forms 

globular 

globule of sebum 

glomus bodies 

glomus body 

glomus cells 

glomus tumor|glomus tumour 

glomuvenous malformation 

glossitis 

glossy 

glossy tongue 

glucagonoma 

glucagonoma syndrome 

glucocorticoid lotions 

glucocorticoid phobia 

glucocorticoid preparations 

glucocorticoid therapy 

glucocorticoid-impregnated tape 

glucocorticoids 

glucocorticoids incorporated in adhesive plastic tape 

glucose-6-phosphate dehydrogenase 

glucosylceramides 

gluteal area 

gluteal cleft 

gluteal fold 



glycine 

glycine residues 

glycolic acid 

glycolipid antigens 

glycoprotein intercellular substance 

glycosaminoglycans 

gnathophyma 

gold salts 

golden-yellow 

golfer’s itch 

gonadotropins 

gonococcal erosion 

gonococcemia 

gonococcus 

gonorrhea 

Gorlin syndrome 

Gottron papules 

Gougerot-Blum disease 

Gougerot-Carteaud syndrome 

gout 

gouty tophus nodules|gouty tophi 

grafted 

graft-versus-host reaction-like reactions 

Graham Little syndrome 

grains 

Gram stain 

Gram stains of smears 

Gram-negative 

gram-negative folliculitis 

granular 

granular cell layer 

granular cells 

granular concretions 

granular layer 

granulating 

granulating tissue 

granulation 

granulation tissue 

granulation tissue base 

granules 

granulocyte colony-stimulating factor 

granulocytopenia 

granuloma 

granuloma annulare 

granuloma faciale 

granulomas 

granulomatosus slack skin 

granulomatous 

granulomatous disease 

granulomatous inflammation 

granulomatous myositis 

granulomatous reactions 

granulomatous response 



granulomatous sclerouveitis 

granulomatous vegetating purulent plaques 

granulosum layer 

granulysin 

gray patch tinea capitis 

gray-based ulcers 

greasy 

greater trochanteric region 

green nail syndrome 

green-hued 

greenish hemosiderin halo 

greenish-yellow 

grenz zone 

groin 

groins 

groove 

groove sign 

grooved tongue 

ground substance 

group 

group A streptococcus 

grouped 

Grover disease 

growth 

growth behavior 

growth factors 

growth fraction 

growth hormone therapy 

growth pattern 

growth phase 

growth stage 

gumma 

gummatous 

gums|gingivae 

guttate lesions 

guttate pattern 

guttate psoriasis 

guttate psoriasis-like papulosquamous lesions 

guttate type 

gynecomastia 

gyrate 

h2 blockers 

habit-tic deformity 

haemangiomas 

Haemophilus influenzae cellulitis 

Hageman factor 

Hailey-Hailey disease 

hair abnormalities 

hair breakage 

hair bulb 

hair density 

hair discs 

hair disease 



hair distribution 

hair follicle 

hair follicle cycle 

hair follicle dermatophyte infections 

hair follicle epithelium 

hair growth 

hair growth cycle 

hair loss 

hair loss of the telogen defluvium type 

hair loss over periphery of scalp 

hair pull 

hair shaft 

hair shaft abnormality 

hair shaft shedding 

hair-bearing area 

hair-bearing regions 

hair-bearing sites 

hairiness 

hairless 

hairline 

hairpiece 

hairy 

hairy areas of the head 

hairy congenital melanocytic nevus 

hairy leukoplakia 

hairy skin 

hairy tongue 

Hallopeau-Siemens variant 

halo 

halo melanocytic NMN 

halo nevomelanocytic nevus|halo nevus|halo nevi |leukoderma acquisitum centrifugum 

halo of erythema|red halo 

halogenated compounds 

halogens 

halothane 

hamartoma 

hamartomatous 

hamartomatous neoplasm 

hamartomatous polyps 

hammered brass appearance 

hammered brass nails 

hammered brass|fine pitting 

hand dermatitis 

hand eczema 

hand lens 

hand warts 

hand-foot skin reactions 

hand-foot-and-mouth disease 

hand-held dermatoscope 

Hand–Schüller–Christian disease 

hang nail 

haphazard display of colors 

haptens 



hard 

hard palate 

hardened 

harlequin fetus 

Hashimoto–Pritzker syndrome 

hay fever 

heal 

heal with scar formation 

heal with scarring 

heal without scarring 

healed 

healing of ulcers 

heavily pigmented 

heavy deposits 

heavy scaling 

Heberden nodes 

Heberden's node 

heliotrope 

helix 

hemangioendotheliomas 

hemangioma 

hemangioma of infancy 

hematogenous dissemination 

hematogenous spread 

hematogenously 

hematologic 

hematologic dyscrasias 

hematologic studies 

hematology 

hematoma 

heme pigment 

hemiatrophy 

hemidesmosomes 

hemispherical 

hemochromatosis 

hemolysis 

hemolytic crisis 

hemophilia-like arthropathy 

hemorrhage 

hemorrhage in the bulbar conjunctiva 

hemorrhagic 

hemorrhagic bullae 

hemorrhagic bullous lesions 

hemorrhagic crusts 

hemorrhagic lesions 

hemorrhagic manifestations 

hemorrhagic necrosis 

hemorrhagic onycholysis 

hemorrhagic smallpox 

hemosiderin 

hemosiderin deposition 

Henoch-Schönlein purpura 

heparan sulphate 



heparin analogues 

hepatic cutaneous porphyria 

hepatic toxicity 

hepatosplenic candidiasis 

herald patch of pityriasis rosea 

hereditary 

hereditary angioedema 

hereditary dystrophic epidermolysis bullosa 

hereditary epidermolysis bullosa|epidermolysis bullosa|EB 

hereditary hemorrhagic telangiectasias 

heredity 

heredofamilial syndromes 

Herlitz JEB|JEB gravis 

herpangina 

herpes 

herpes gladiatorum 

herpes labialis 

herpes simplex virus disease 

herpes simplex virus infection 

herpes zoster|shingles|zoster  

herpetic 

herpetic facial paralysis 

herpetic folliculitis 

herpetic ulcers 

herpetic whitlow 

herpetiform 

herpetiform aphthosus ulcers 

hexachlorobenzene 

hexylresorcinol 

Hi-antihistamines 

hidradenitis 

hidradenitis axillaris 

hidradenitis suppurativa 

high malignant potential 

high-arched palate 

highly differentiated  

highly hyperkeratotic 

highly irregular 

highly malignant 

highly pruritic 

highly variable course 

high-potency 

Hippocratic wreath 

hirsutism 

histidinemia 

histiocyte infiltration 

histiocytes 

histiocytic cytophagic panniculitis 

histiocytic infiltrations 

histiocytic reaction 

histioid lymphocytes 

histochemically 

histologic 



histologic diagnosis 

histologic examination 

histologic pattern 

histologically 

histology 

histology of nail clipping 

histopathologic 

histopathologic features 

histopathologically 

histopathology 

histoplasmosis 

history 

HIV serology 

HIV-associated hairy leukoplakia 

HLA typing 

HLA-B27 

HMB-45 staining 

holes in the nail plate 

homogeneous 

homogenization 

homozygous apo-AI deficiency 

honey-colored 

honeycombed appearance 

horizontal plexuses 

horn 

horn cysts 

horny 

horny cells 

horny envelope 

horny follicular plugs 

horny layer 

horny layer cells 

horny material 

horny plugs 

horny spines 

horse-collar appearance 

Hortaea werneckii 

host defense defects 

hot 

hot comb alopecia 

hot tub folliculitis|pseudomonas folliculitis|"hot-tub" pseudomonas folliculitis|hot tub rash|hot-tub folliculitis 

HPV-induced SCCIS 

HPV-induced warts 

HSV infection|herpes simplex 

hue 

human African trypanosomiasis 

human American trypanosomiasis 

human papillomavirus|HPV|human papilloma virus 

humectants 

humoral cytotoxic reactions 

hurt 

Hutchinson sign 

Hutchinson teeth 



hyaline 

hyalinization 

hyalinized 

hyaluronic acid 

hydantoin 

hydralazine 

hydrate 

hydrated petrolatum 

hydration 

hydrocolloid 

hydrocolloid dressing 

hydrocortisone cream 

hydrofluoric acid 

hydrogels 

hydroxycarbamide 

hydroxychloroquine 

hydroxylysine 

hydroxyproline 

hydroxyquinone 

hydroxyurea 

hydroxyzine 

hyperalgesic microulcers 

hyperandrogenic states 

hyperandrogenism 

hypercholesterolemia 

hyperchromatic 

hyperconvoluted nuclei 

hypercorticism 

hyperemia|hyperæmia 

hyperergic 

hypergammaglobulinemia 

hyperhidrosis 

hyper-IgE syndrome 

hyperinfestation scabies 

hyperinsulinemia 

hyperkeratoses 

hyperkeratosis 

hyperkeratotic 

hyperkeratotic debris in hyponychium 

hyperkeratotic failure of nail plate formation 

hyperkeratotic plaque of alopecia 

hyperkeratotic plug 

hyperkeratotic warts 

hyperlinear 

hyperlipidemia 

hypermelanosis 

hypermelanosis with acne 

hypermelanotic scarring 

hypermetabolic state 

hyperpigmentation 

hyperpigmented 

hyperpigmented patches 

hyperpigmented plaques 



hyperpigmented stasis dermatitis 

hyperplasia 

hyperplasia of bone 

hyperplastic 

hyperplastic candidiasis 

hyperproliferation 

hyperproliferative state 

hypersalicism 

hypersensitive 

hypersensitivity 

hypersensitivity phenomenon 

hypersensitivity reaction 

hypersensitivity syndrome reaction with pustulation 

hypersensitivity vasculitis 

hypertelorism 

hypertensive changes 

hypertrichosis 

hypertrichosis lanuginosa|acquired hypertrichosis lanuginosa 

hypertriglyceridemia 

hypertrophic 

hypertrophic gastritis 

hypertrophic lichen planus 

hypertrophic scarring 

hypertrophic scars 

hypertrophic solar keratosis 

hypertrophy 

hyperviscosity disorders 

hypesthetic 

hyphae 

hyphal forms 

hypocalcemia 

hypocomplementemia 

hypogonadal syndromes with insulin resistance 

hypomelanosis 

hypomelanosis of Ito 

hypomelanotic 

hypomyopathic DM 

hyponychial area 

hyponychium 

hypopigmentation 

hypopigmented 

hypopigmented acne scars 

hypopigmented lesions 

hypopigmented macules 

hypopigmented MF|hypopigmented mycosis fungoides 

hypoplasia 

hypopyon 

hypothyroidism 

icatibant 

ichthammol cream 

ichthammol paste 

ichthyoses 

ichthyosiform disorders 



ichthyosiform erythroderma 

ichthyosiform lesions 

ichthyosis 

ichthyosis in the newborn 

ichthyosis linearis circumflexa 

ichthyosis linearis circumflexa Comel 

ichthyosis vulgaris 

ichthyotic skin changes 

id reaction|autosensitization-type reaction  

idiopathic 

idiopathic inflammatory myopathies 

idiopathic urticaria 

idiosyncrasy 

id-like reaction 

ifosfamide 

IgA bullous dermatosis-like presentation 

IgA pemphigus 

IgE and IgE receptor dependent 

IgE dermatitis 

IgE reactivity 

IgE-mediated 

IgE-mediated urticaria 

IgG antibasal membrane antibodies 

ileocecal ulcerations 

iliac crest 

iliac region 

ill defined|poorly demarcated 

IM 

imatinib 

imidazole cream 

imidazole powder 

imidazoles 

imipramine 

imiquimod 

immediate hypersensitivity reactions 

immediate-type stinging 

immersion 

immune complex deposition 

immune complex formation 

immune complexes 

immune complex-mediated 

immune complex-mediated reactions 

immune contact urticaria|immunologic contact urticaria 

immune-mediated 

immunoablation 

immunoblotting assay 

immunobullous disease 

immunocytochemistry 

immunodeficiency disorders 

immunofluorescence 

immunofluorescence studies 

immunofluorescence test 

immunogenetics 



immunologic reaction 

immunologic response 

immunological 

immunologically mediated 

immunology 

immunomodulatory 

immunopathologic examination 

immunopathology 

immunophenotyping 

immunoreactivity 

immunosuppression 

immunosuppressive 

immunosuppressive agents|immunosuppressants|immunosuppressive drugs 

immunosuppressives 

impaired filagrin production 

impairment of vision 

impetiginization 

impetigo 

impetigo herpetiformis 

important diagnostic sign 

in 

in a linear arrangement 

in a perioral distribution 

in an annular arrangement 

in annular configuration 

in black skin 

in combination with 

in more resistant cases 

in ostia of hair follicles 

in severe cases 

in skin of color 

in the atopic 

in the beard area 

in the center of the face 

in the flexures 

in the major flexures 

in the moustache area 

in the periphery 

incarcerated 

incessant pruritus 

incipient 

incipient baldness 

incision 

incisional biopsy|incision biopsy 

inclusion body myositis 

inclusion cyst 

inclusions 

increase 

increased blood volume 

increased collagen 

increased granular layer 

increased hair growth 

increased IgE in serum 



increased plasma triglycerides 

increased shedding of scalp hair 

indandione compounds 

indentations 

indeterminate forms 

indications 

indinavir 

indistinct 

indistinct borders 

indolent 

indolent systemic mastocytosis 

indomethacin 

induce 

inducible melanin pigmentation 

induction phase|sensitization phase 

indurated 

indurated edema 

induration 

infantile AD 

infantile digital fibromatosis 

infarcted 

infarcted area 

infarction 

infarctive 

infarctive lesions 

infarctive necrosis 

infected 

infection 

infectious 

infectious complications 

infectious exanthem 

infectious folliculitis 

infectious intertrigo 

infectious mononucleosis 

infectious ulcers 

inferolateral aspect of tongue|inferolateral tongue  

infestation 

infiltrate 

infiltrate with eosinophils 

infiltrated 

infiltrated plaques 

infiltrating 

infiltration 

infiltrative type 

inflamed 

inflammation 

inflammation that surrounds blood vessels 

inflammatory 

inflammatory cell infiltrate 

inflammatory changes 

inflammatory cytokine release 

inflammatory dermal nodules 

inflammatory dermatophytosis 



inflammatory infiltrate 

inflammatory linear verrucous epidermal nevus|ILVEN 

inflammatory process 

inflammatory pustules 

inflammatory reaction 

inflammatory response 

inflammatory scalp disease 

inflammatory-type 

infliximab 

inframammary area 

inframammary regions 

infraorbital fold 

infraorbital region 

infundibular cyst 

infundibulum 

infundibulum of hair follicle 

infundibulum of the sebaceous gland 

ingested allergens 

ingrowing hairs 

ingrowing toe nails 

inguinal 

inguinal area 

inguinal folds 

inguinal lymph nodes 

inguinal lymphadenitis 

inguinal region 

inguinal syndrome 

inguinocrural skin 

inhaled allergens 

inheritance pattern 

inherited autoinflammatory disorder 

inherited keratodermas of palms and soles 

inject 

injected conjunctiva 

injected conjunctivae 

injected pharynx 

injected/fissured lips 

injecting drug use 

injection 

injection site reactions 

injured 

inner aspects 

inner aspects of the thighs 

inner canthus 

inner prepuce 

inner root sheath 

inner thighs 

inoculated site|inoculation site 

inoculation 

inoculation site infection 

insect bite 

inspection 

intact 



integrin 

intense 

intense edema 

intense pruritus 

intensely pruritic 

intensely pruritic eruption 

interaction of the antigen with IgE antibody 

interarticular region of the fingers 

interbundle spaces 

intercellular edema 

interconnecting 

interdental papillae 

interdigital 

interdigital intertrigo 

interdigital neuroma 

interdigital space 

interdigital tinea pedis 

interdigital ulceration 

interdigital webspace|webspace 

interdigitate 

interdigitation 

interface dermatitis 

interfollicular 

intergluteal cleft 

intergluteal intertrigo 

interleukin 2 

interlobular septa of subcutis 

intermediate warts 

intermittent 

intermittent acute exacerbations 

intermittent claudication|vascular claudication 

intermittent pain 

intermyofibril substance 

internal disease 

internal involvement 

internal organ involvement 

interphalangeal joints 

interscapular 

interscapular region 

interstitial fluid of the skin 

interstitial keratitis 

intertriginous 

intertriginous areas|intertriginous regions 

intertriginous candidiasis 

intertriginous infections 

intertriginous lesions 

intertriginous psoriasis 

intertriginous sites 

intertriginous skin 

intertrigo 

intertrigo at the angles of lips 

interwoven fibres 

intractable 



intracutaneous 

intracutaneous tests for recall antigens 

intradermal 

intradermal naevus 

intradermally 

intraepidermal 

intraepidermal blister formation 

intraepidermal neutrophilic IgA dermatitis 

intraepidermal or subepidermal cleavage 

intraepidermally 

intraepithelial clonal spread 

intraepithelial neoplasia 

intralesional 

intramural glands 

intramuscular 

intramuscularly 

in-transit cutaneous metastases 

intraoral 

intrapilary 

intravascular coagulation 

intravascular granuloma formation 

intravascular injection reactions 

invade 

invagination 

invasion 

invasive 

invasive fungal infections 

invasive infection 

invasiveness 

inverse pattern 

inverse psoriasis 

involucrin 

involute 

involution 

involution phase 

involved 

involvement 

involving 

iodides 

iodinated organic compounds 

ionizing radiation 

iris 

iris heterochromia 

iris lesions 

iris translucency 

iritis 

irregular 

irregular acanthosis 

irregularly bordered 

irregularly dispersed 

irregularly grouped 

irregularly shaped 

irregularly shaped patches 



irritability 

irritant 

irritant contact dermatitis|I CD 

irritant dermatitis 

irritant eczema 

irritant extravasation reaction 

irritant hand dermatitis 

irritant napkin rash 

irritant reaction|IR|irritation reaction 

irritants 

irritation 

irritation fibroma 

ischemia 

ischemic 

ischemic changes 

ischemic lesions 

ischemic necrosis 

ischemic optic neuritis 

ischemic tissue necrosis 

ischemic ulcers 

islands of hair follicles 

isocoproporphyrin 

isolated 

isomorphic phenomenon 

isoniazid 

isopropyl alcohol 

isopropyl gel 

isosorbide dinitrate 

isotretinoin 

isthmus catagen cyst 

itch 

itch spots 

itching 

itch-provoking stimuli 

itch-scratch cycle 

itchy 

itchy skin diseases 

itraconazole 

IV glucocorticoid pulse therapy 

ivermectin 

ivory-colored|ivory-white 

jagged 

Janeway lesions 

Jarisch-Herxheimer reaction 

jawline 

jellyfish envenomation 

Jennerian pustule 

joint complaints 

joint mobility 

joint pains 

junctional component 

junctional epidermolysis bullosa|JEB|junctional EB 

junctional melanocytic nevocellular nevi 



junctional melanocytic NMN 

junctional nevus 

junctional nevus cells 

junctional NMN 

jungle rot 

juvenile 

juvenile xanthogranulomas 

kala-azar 

kallikrein 

Kallmann's syndrome 

kanamycin 

Kaposi sarcoma 

Kaposiform hemangioendothelioma 

Kasabach-Merritt syndrome 

Kawasaki disease|Kawasaki syndrome 

keloid scars 

keloidal 

keloidal folliculitis 

keloidal scarring 

keloids|keloidal scars 

keratin 

keratin cyst 

keratin cytoskeleton 

keratin fibrils 

keratin filament network 

keratin filaments 

keratin layer 

keratin occlusion of hair follicles 

keratin plugs 

keratinaceous debris 

keratinaceous material 

keratinases 

keratinization 

keratinization disorder 

keratinized 

keratinized structures 

keratinizing skin|keratinized skin 

keratinocyte apoptosis 

keratinocyte necrosis 

keratinocyte polymorphism 

keratinocyte proliferation 

keratinocyte-derived chemokines 

keratinocytes 

keratinopathic ichthyosis 

keratinosomes 

keratinous follicular plugs 

keratinous material 

keratinous plugging of the hair follicle 

keratinous plugs of follicular infundibula 

keratitis 

keratitis-iclithyosis-deafness syndrome|KID syndrome 

keratoacanthoma 

keratoconjunctivitis 



keratoconus 

keratodemia 

keratoderma 

keratoderma blennorrhagicum 

keratoderma climactericum 

keratohyalin granules|granules of keratohyalin 

keratolytic 

keratolytic agents|keratolytics 

keratolytic ointments 

keratopathy 

keratoses 

keratosis 

keratosis follicularis 

keratosis follicularis spinulosa decalvans 

keratosis pilaris 

keratosis pilaris-like lesions 

keratotic 

keratotic elements 

keratotic external genital warts 

keratotic follicular plugs|carpet tacks 

keratotic papules 

keratotic plug 

keratotic tumor 

keratotic warts 

keratotic-follicular papules and plaques 

keratynocyte hemidesmosome proteins 

kerion 

kerion tinea capitis 

ketoacidosis 

ketoconazole 

ketoconazole cream 

ketoprofen 

ketotifen 

kidneyshaped 

kinins 

kissing warts 

Klippel-Trenaunay syndrome 

Klippel-Trenaunay-Weber syndrome 

knuckle pads 

knuckles 

Koebner phenomenon|Kobner phenomenon 

Koenen tumor 

KOH 

KOH preparation 

koilocytosis 

koilocytotic atypia 

koilonychia 

Koplik spots 

kyphosis 

labia majora 

labia minora 

labial 

labium 



laboratory diagnosis 

laboratory examinations 

laboratory studies 

laboratory tests 

lacelike 

laceration 

lacrimation 

lactate dehydrogenase|LDH 

lactic acid 

lacunae 

lacy 

lacy appearance 

lagophthalmus 

lakes of pus 

lamellar 

lamellar fibroplasia 

lamellar granules 

lamellar ichthyosis|LI 

lamellar scaling hyperkeratosis 

lamina densa 

lamina lucida 

lamina lucida of the basement membrane 

lamination of the nail plate 

laminin 

lamotrigine 

Langer’s lines of cleavage 

Langerhans cell histiocytosis 

Langerhans cells 

Langerhans cell-type histiocytes 

Langhans giant cells 

lansoprazole 

lanugo hairs 

large 

large cutaneous infarctions 

large epithelioid cells 

large erosions 

large nails 

large plaque parapsoriasis|large-plaque PP|LPP 

large plaques 

large spindle cells 

large ulcer 

large wheals 

large wounds 

large-vessel vasculopathy 

laryngeal 

laryngeal edema 

laryngeal papillomas 

laser destruction 

laser surgery 

laser vaporization 

laser-resurfacing surgery 

L-asparaginase 

last 



latent 

latent syphilis 

late-onset prurigo of pregnancy 

lateral aspects of the palms 

lateral chest wall 

lateral dorsal foot 

lateral fingers 

lateral foot 

lateral nails 

lateral neck 

lateral thighs 

lateral tongue 

lather 

lathyrism 

layer 

leading symptom 

leathery 

leathery crepitation over joints 

lecithinases 

leflunomide 

left axillary fossa 

left zygomatic region 

leg edema 

leg ulcers 

legs 

Leiner disease 

leishmaniasis 

lentigines 

lentiginoses 

lentiginosis 

lentiginous 

lentigo 

lentigo maligna 

lentigo maligna melanoma|LMM 

lentigo simplex 

leonine facies 

leper complex 

lepra reaction 

lepromatous 

lepromatous leprosy 

lepromatous lesions 

leprosy|Hansen disease 

leptospirosis 

lesion 

lesional 

lesional biopsy 

lesional biopsy specimen 

lesional skin biopsy 

less pigmented 

Letterer-Siwe disease 

leukemia cutis 

leukemic gingival infiltration 

leukemic monocytes 



leukemic variant 

leukocytic infiltrate 

leukocytoclasia 

leukocytoclastic 

leukocytoclastic vasculitis 

leukocytosis 

leukoderma 

leukoderma associated with melanoma 

leukoedema 

leukonychia 

leukopenia 

leukoplakia 

leukoplakia-like plaques 

leukoplasia 

leukotrienes 

levamisole 

level 

lichen aureus 

lichen nitidus 

lichen planus|LP 

lichen planus-like 

lichen planus-like eruptions 

lichen planus-like lesions 

lichen purpuricus 

lichen sclerosus 

lichen sclerosus et atrophicus 

lichen simplex chronicus 

lichen spinulosus 

lichen striatus 

lichenification 

lichenified 

lichenified area 

lichenified plaques 

lichenoid 

lichenoid actinic keratoses 

lichenoid amyloidosis 

lichenoid eruptions 

lichenoid GVHD|lichenoid changes in GvHD 

lichenoid lesions 

lichenoid mucositis 

lichenoid photoeruption 

lichenoid photosensitive eruption 

lichenoides 

lid retraction 

lidocaine 

light microscopy 

light-emitting diodes 

light-exposed areas 

light-skinned 

light-tan 

lignocaine 

lilac ring 

lilac-coloured 



limb girdle muscles 

lime dermatitis 

limited body surface area involvement 

limited systemic scleroderma|lSSc|SSc sine scleroderma 

limited to 

lindane 

linea nigra 

linear 

linear arrangement 

linear deposition of C3 

linear IgA bullous dermatosis|linear IgA disease|linear IgA dermatosis 

linear IgG deposits|linear IgG 

linear morphea 

linearly 

lined 

linezolid 

lingering asthenia 

lingua fissurata 

lingua plicata 

lingua villosa nigra|black hairy tongue 

lip involvement 

lipid formulations of daunorubicin 

lipid lamellae 

lipid studies 

lipid-lowering agents 

lipoatrophy 

lipocytes 

lipodermatosclerosis 

lipodystrophy 

lipodystrophy syndrome 

lipofuscin 

lipohypertrophy 

lipoma 

lipophilic 

lipopolysaccharides 

lipoproteins 

liposomas 

liposuction 

lips 

lip-tip pattern 

lip-tip variant of vitiligo 

liquefaction degeneration 

liquefaction degeneration of the basal cell layer|hydropic degeneration of basal cell layer 

liquefied fat 

liquefy 

Lisch nodules 

lisinopril 

lithium 

little 

little inflammation 

little scaling 

livedo 

livedo racemosa 



livedo reticularis 

livedo reticularis pattern 

livedo reticularis syndrome 

livedoid vascular pattern 

livedoid vasculitis 

lobomycosis 

lobular 

lobular aggregates of proliferating capillaries 

lobular panniculitis 

lobulated 

local 

local (patchy, localized) hair loss 

local anesthetics 

local botox injections 

local disorders of the nail apparatus|local disorders affecting the nail apparatus 

local infection 

local phototoxic dermatitis|topical phototoxic dermatitis 

local tissue destruction 

localization 

localized 

localized areas of hyperkeratosis 

localized cutaneous amyloidosis 

localized itchy rash 

localized loss of hair in round areas 

location 

loculated abscesses 

lodgement 

Lofgren syndrome|Löfgren syndrome 

lomefloxacin 

longitudinal 

longitudinal leukonychia 

longitudinal melanonychia 

longitudinal ridging 

longitudinal splintering 

longitudinal streaks 

longitudinal striations 

long-lasting 

loose 

loose anagen syndrome 

loosely adherent 

loratadine 

loricrin 

loss 

loss of cell-to-cell adhesion in the epidermis 

loss of eyebrow hairs 

loss of hair along frontal margin|frontal hair loss 

loss of nails 

loss of rete ridges 

loss of scalp and body hair 

loss of sharp margination 

lotion 

low potency 

low-dose regimen 



lower abdomen 

lower abdomen region 

lower arm 

lower back area 

lower dermis 

lower extremities 

lower flank 

lower leg 

lower lid|lower eyelid 

lower lip 

lower pubic hair|pubic hair 

low-grade 

low-grade fever 

low-grade lymphoma 

low-grade squamous intraepithelial lesions|LSIL 

low-potency 

LP-like eruption 

LP-like lesions 

lSSc-like sclerosis 

lubricants 

lubrication 

Lucio reaction 

lumbar area 

lumbar region 

lumbosacral area 

lumpiness 

lumpy 

lunula 

lupoid sycosis 

lupus 

lupus anticoagulant 

lupus band test|LBT 

lupus erythematosus|LE 

lupus panniculitis 

lupus profundus|lupus erythematosus profundus 

lupus tumidus|lupus erythematosus tumidus|LET|urticarial plaque of LE 

lupus vulgaris|tuberculosis cutis luposa 

lupus-like 

luteinizing hormone 

lyme borreliosis|Lyme disease|Lyme arthritis 

Lyme disease-like illness 

lymph node metastasis 

lymphadenectomy 

lymphadenitis 

lymphadenopathic type 

lymphadenopathy 

lymphangial nodule 

lymphangiofibrosis thrombotica occlusiva 

lymphangioma circumscriptum 

lymphangioma|LYM 

lymphangiosarcoma 

lymphangitis 

lymphatic elephantiasis 



lymphatic hypoplasia 

lymphatic malformation 

lymphatic mapping 

lymphatic obstruction 

lymphatic system 

lymphatic/venous malformation 

lymphedema 

lymphocutaneous 

lymphocutaneous spread 

lymphocytic atypia 

lymphocytic infiltrate 

lymphocytic infiltrate of Jessner 

lymphocytic inflammation 

lymphocytic inflammatory infiltrate 

lymphocytic necrotizing folliculitis 

lymphocytic vasculitis 

lymphocytoma|borrelial lymphocytoma|lymphocytoma cutis 

lymphogranuloma venereum 

lymphohistiocytic infiltrate 

lymphoid cells 

lymphoid hyperplasia 

lymphokines 

lymphoma 

lymphoma-like-looking cells 

lymphomatoid papulosis 

lymphomatous infiltrates 

lymphopenia 

lymphoplasmacytic infiltrate 

lymphoproliferative disorder 

lymphoreticular system 

lymphorrhoids 

lymphoscintigraphy 

lysine 

lysosomal enzymes 

lytic 

lytic bone lesions 

lytic skull lesions 

macerated 

maceration 

maceration in webspace 

macrocystic 

macroglossia 

macrolides 

macular 

macular amyloidosis 

macular areas 

macular background 

macular component 

macular exanthem 

macular hyperpigmentations 

macular intraepidermal neoplasm 

macular lesion 

macular morphea|macular form of morphea 



macular patches 

macular pigmented lesion 

macular rash 

macule 

maculopapular 

maculopapular eruption 

maculopapular exanthem 

Maffucci syndrome 

maintenance dose 

maintenance therapy 

maintenance treatment 

Majocchi disease 

Majocchi granuloma 

major aphthous ulcers 

major skin bleeding 

malaise 

malar rash|butterfly rash 

malar regions 

Malassezia folliculitis 

Malassezia infections 

malathion 

male pattern balding|male pattern hair loss 

male-pattern baldness|male-pattern hair loss 

malignancy 

malignancy-associated 

malignant 

malignant acanthosis nigricans 

malignant appendage tumors 

malignant change 

malignant down 

malignant melanocytes 

malignant transformation 

malignant ulcers 

malignant varicella 

malleable 

malodorous 

management 

mandibular region 

mandibular torus 

manifest 

manifestation 

manifestations of skin disease 

manipulation 

marble cake pattern 

margin 

marginal blepharitis 

marginal collarette 

marginal scaling 

margination 

Marjolin ulcer 

marked 

marked brown epidermal melanin pigmentation 

marked edema of the papillary dermis 



marked freckling 

Martorell ulcer 

mask of pregnancy 

mask-like face|mask-like facies 

massive 

massive erythema 

massive leukocytosis 

massive nodular infiltration 

massive scaling 

mast cell degranulation 

mast cell degranulation related 

mast cell leukemia 

mast cell-releasing agents 

mast cells 

mast cell-stabilizing agents 

mastocytoma 

mastocytosis 

mastocytosis syndromes 

material 

mat-like telangiectasias 

matrix collagen 

matting of hair 

mauve 

measles 

measles-like 

mechanical irritation 

mechanobullous 

mechanoreceptors 

mechlorethamine 

mecholyl 

medial aspects of thigh 

medial cantlius 

medial foot 

medical management 

medicated shampoo 

Mediterranean spotted fever 

medium 

medium-potency 

medium-sized vessel vasculitis 

Medlar bodies 

medulloblastoma 

mefenamic acid 

Meissner corpuscles 

melanin 

melanin incontinence 

melanin pigment 

melanin pigmentation 

melanin-producing melanocytes 

melanization|melanogenesis  

melanoblasts 

melanocytes 

melanocytic 

melanocytic hypermelanosis 



melanocytic hyperplasia 

melanocytic nests 

melanocytic nevi 

melanocytic nevus 

melanocytic nevus cells 

melanocytic NMN 

melanocytic proliferation 

melanocytopenic hypomelanosis 

melanodermatitis toxica 

melanogenuria 

melanoma 

melanoma arising from precursors 

melanoma arising in dysplastic NMN 

melanoma cells 

melanoma in situ|MIS 

melanoma of the mucous membranes|malignant melanoma of the mucosa|mucosal melanoma 

melanomas in the genitalia 

melanomas of the oral cavity 

melanonychia 

melanopenic hypomelanosis 

melanosis 

melanosomes 

melanotic hypermelanosis 

melarsoprol 

melasma 

melphalan 

membrane-bound spherical granules 

membrane-coating granules 

meningeal syphilis 

meningiomas 

meningismus 

meningococcal infection 

meningococcemia 

meningococcemia septicemia 

meningovascular reaction 

meningovascular syphilis 

meperidine 

mercury salts 

Merkel cell 

Merkel cell carcinoma 

Merkel cell tumor 

mesodermal cells 

mesothelioma 

mesotherapy 

metabolic deficiency 

metabolic deposits 

metabolic derangements 

metabolic pruritus 

metabolic syndrome 

metabolic xanthomas 

metal salts 

metastasis|metastases 

metastasize 



metastatic 

metastatic abscesses 

metastatic cancer to the skin 

metastatic carcinoma 

metastatic melanoma 

metastatic melanoma cells 

methemoglobin 

methotrexate|MTX 

methyldibromo glutaronitrile 

methyldopa 

methylene blue 

methylprednisolone 

metophyma 

metoprolol 

metronidazole 

mexiletine 

mezlocillin 

mg/kg body weight 

mg/kg body weight per day 

mg/kg per day 

MHC class I antigens 

micafungin 

mica-like 

miconazole 

microabrasions 

microabscesses 

microabscesses of Munro|Munro's microabscesses 

microangiopathy 

microbes 

microbial agents 

microbial colonization of skin 

microbial eczema 

microbiology 

microbiome 

microconidia 

microcystic 

microcystic adnexal carcinoma 

microfibrillar 

microfibrils 

microhemagglutination assay 

microhemorrhages 

microinjuries 

micrometastases 

micropapular variant of lichen planus 

micropapular whealing 

micropapules 

microprolactinoma 

micropustular 

microscopic examination 

microscopic polyangitis 

microscopic slide|slide 

microscopic vesicles 

Microsporum species 



microstaging 

microstomia|small mouth 

microthrombi 

microulcerative lesions 

microvascular compromise 

microvesicles 

microvesiculation 

micturition 

middermis|mid-dermis 

middle-potency glucocorticoid preparations 

midline back 

mid-line of back 

midvertex 

migration of the hair shaft 

migratory glossitis 

migratory musculoskeletal pain 

migratory necrolytic erythema 

migratory phlebitis 

migratory polyarthritis 

mild 

mild acne 

mild dysplasia 

mild erythema 

mild facial eczema 

mild keratoderma 

mild liquefaction degeneration of the basal layer 

mild oral mucous membrane involvement 

mild pruritus 

mild scalp SD 

mild to moderate skin tenderness 

milia 

milia formation 

miliary tuberculosis 

milium 

milker's nodules|milkers’ nodules  

milky-white 

miltefosine 

mineral oil 

minigrafting 

minimal pustulation 

minimal scaling 

minimal symptoms 

minimally elevated 

minimum erythema dose 

minocycline 

minor aphthous ulcers 

minor breaks in the skin 

minor flares 

minor localized psoriasis 

minor mucocutaneous manifestations 

minor trauma 

minoxidil 

minute blood droplets 



minute papules 

misdiagnosed 

mites 

mitomycin C 

mitoses 

mitotic figures 

mitoxantrone 

mixed connective tissue disease 

mobility 

moccasin 

moccasin type 

mode of inheritance 

moderate 

moderate acne 

moderate dysplasia 

moderately 

moderately potent 

moderately severe 

modified measles 

Mohs micrographic surgery|Mohs surgery 

moist 

moist dressings 

molds 

mole 

mollusca 

molluscum bodies 

molluscum contagiosum|molluscum  

molluscum contagiosum-like lesions 

molluscum folliculitis 

Mondor disease|sclerosing phlebitis|Mondor phlebitis 

Mongolian spot 

monitor side effects 

monobenzylether of hydroquinone 

monoclonal gammopathy 

monocyte infiltration 

monocytes 

monomorphous 

monomorphous folliculitis 

mononuclear cells 

mononuclear infiltrate 

mononucleosis-like 

moon face|moon facies 

morbilli 

morbilliform 

morbilliform drug eruption 

morbilliform eruption 

morbilliform exanthem 

morbilliform exanthematous reaction 

morbilliform rash 

more accentuated palmoplantar markings 

more hairy 

more heavily pigmented 

more inflammatory lesions 



morphea 

morphea-like induration of skin 

morphea-like lesions 

morphologic features 

mosaic 

mosaic warts 

most sun-exposed areas 

moth-eaten alopecia 

motor paralysis 

mottled 

mottled erythema of lunulae 

mottled lunula 

mottled pigmentation 

mottling reticularis pattern 

mound 

mountain rangelike hyperkeratosis 

moustache area 

mouth 

mouth lesions 

mucin 

mucinosis 

mucinosis follicularis 

mucinous carcinoma 

mucinous fluid 

Muckle-Wells syndrome 

mucobuccal folds 

mucocele 

mucocutaneous 

mucocutaneous anogenital fungal infections 

mucocutaneous candidiasis 

mucocutaneous disorders 

mucocutaneous dissemination 

mucocutaneous junctions 

mucocutaneous lesions 

mucocutaneous lymph node syndrome 

mucocutaneous ulcerations 

mucopolysaccharides 

mucopurulent 

mucormycosis 

mucosa 

mucosal 

mucosal blistering disease 

mucosal candidiasis 

mucosal disease 

mucosal DLE 

mucosal epithelial cells 

mucosal epithelial lining 

mucosal erosions 

mucosal findings 

mucosal gonococcal infection 

mucosal involvement|mucous membrane involvement 

mucosal leishmaniasis 

mucosal lesions 



mucosal lip|labial mucosa 

mucosal location 

mucosal surface 

mucositis 

mucous cyst 

mucous membrane lesions 

mucous membrane pemphigoid 

mucous membranes 

mucous patches 

mucous patches of secondary syphilis 

mucus 

mucus-filled cavity 

Muehrcke lines 

Muir-Torre syndrome 

multicentric 

multidermal 

multifactorial genetic background 

multifocal 

multilayered epithelium 

multilocular suppurative lymphadenopathy 

multinodular 

multi-nuclear cells 

multinucleated acantholytic epidermal cells 

multinucleated giant acantholytic keratinocytes 

multinucleated giant cells 

multiorgan involvement 

multiple 

multiple endocrine neoplasia 

multiple lesions 

multiple primaries 

multiple pruritic edematous papules 

multiple recurrences 

multiple smooth nodules on the scalp 

multisystem 

mupirocin 

mupirocin ointment 

murine typhus 

muscle weakness 

muscles of facial expression 

musculoskeletal involvement 

mutilating 

myalgia 

mycelia 

mycelial form 

mycelial forms 

mycetoma-like grains 

mycobacteria 

mycobacterial 

mycobacterial infection 

mycolactone 

mycologic 

mycophenolate mofetil 

mycosis fungoides|MF 



mycosis|mycoses 

myelinated 

myelodysplasia 

myeloma-associated amyloidosis 

myelomonocytic cells 

myofibroblasts 

myrmecia 

myxedema 

myxoid cyst 

myxoid cysts of digits 

myxoid pseudocyst 

nabumetone 

naevus composituus 

naevus marginalis 

naevus pigmentosus epidermalis 

naevus pigmentosus Meyerson 

naevus pigmentosus Sutton 

naevus with architectural disorder|dysplastic naevus syndrome 

nafoxidine 

naftifine 

nail apparatus 

nail apparatus disorders 

nail apparatus involvement of cutaneous diseases 

nail bed 

nail bed hyperkeratosis 

nail bed tumors 

nail biting 

nail changes 

nail clippings 

nail destruction 

nail discoloration 

nail dystrophy 

nail fold inflammation 

nail folds 

nail fragility 

nail hyperpigmentation 

nail infections 

nail involvement 

nail keratin 

nail loss 

nail matrix 

nail matrix nevi 

nail pits 

nail pits on the dorsal nail plate 

nail plate 

nail plate dystrophy 

nail plate infection 

nail plate thickening 

nail ridging 

nail samples 

nail signs 

nail unit 

nailfold capillaroscopic abnormalities 



nailfold capillaroscopy 

nailfold telangiectasias 

nails 

naked granulomas 

naked tubercles 

nalidixic acid 

naloxone 

naltrexone 

nape of the neck 

naphthionates 

napkin psoriasis 

naproxen 

nares 

narrow band UV phototherapy 

narrow-band ultraviolet B phototherapy 

narrow-band UVB irradiation 

narrow-band UVB phototherapy 

narrowband UVB treatment 

narrow-band UVB|narrowband UVB 

nasal bridge 

nasal congestion 

nasal discharge 

nasal mucosal ulceration 

nasal septal perforation 

nasal septum 

nasal vestibule 

nasolabial area 

nasolabial folds 

nasopharyngeal 

nasopharyngeal ulceration 

nasopharynx 

natural moisturizing factor|NMF 

naturally occluded sites 

naturally occluded skin 

neck 

necrobiosis 

necrobiosis lipoidica 

necrobiosis lipoidica diabeticorum 

necroses 

necrosis 

necrosis of fat lobules 

necrosis on marginal gingiva 

necrotic 

necrotic "pox" lesions 

necrotic base 

necrotic debris 

necrotic epidermis 

necrotic eschar 

necrotic plug 

necrotizing 

necrotizing fasciitis 

necrotizing nasopharyngeal infections 

necrotizing soft tissue infection 



necrotizing vasculitis 

negative 

Neisseria gonorrhoeae 

neomycin 

neomycin sulfate 

neonatal acne 

neonatal herpes simplex 

neonatal lupus 

neonatal pemphigus 

neonatal subcutaneous fat necrosis 

neonatal-onset multisystem inflammatory disease|NOMID 

neoplastic 

neovascularization 

nephrogenic 

nephrogenic fibrosing dermopathy 

nephrosis 

nephrotic syndrome 

nerve endings 

nerve fibres 

nerve involvement 

nerve-centered superficial malignant melanoma 

nest 

Netherton syndrome|Netherton's syndrome 

neural crest 

neural crest-derived melanoblasts 

neural inflammation 

neural involvement 

neural leprosy 

neuritic pain 

neuritis 

neuroendocrine 

neurofibroma 

neurofibromata 

neurofibromatosis 

neurofilaments 

neurogenic 

neurologic findings 

neurologic involvement 

neurologic manifestations 

neurologic signs 

neurologic symptoms 

neurological complications 

neurological defects 

neuromuscular abnormalities 

neuropathic 

neuropathic ulcers 

neuropsychiatric dysfunction 

neuropsychiatric symptoms 

neurosyphilis 

neurotic excoriations 

neurotic stigmatization 

neurotonin 

neurotropic SCC 



neurotropic ulcers 

neurotropism 

neutrophilic 

neutrophilic dermatosis 

neutrophilic eccrine hidradenitis 

neutrophilic infiltration 

neutrophilic inflammation 

neutrophils 

nevi|naevi  

nevirapine 

nevoid BCC syndrome|nevoid basal cell carcinoma syndrome 

nevomelanocytes 

nevomelanocytic nevi|NMN 

nevomelanocytic nevus 

nevomelanocytic nevus cells 

nevus 

nevus anemicus 

nevus araneus 

nevus cells 

nevus depigmentosus 

nevus flammeus 

nevus flammeus nuchae 

nevus flammeus-like lesion 

nevus of Ota 

nevus sebaceous 

nevus spilus 

nevus unius lateris 

new 

niacinamide 

nickel sulfate 

nicks 

nicotinamide 

nicotine stomatitis 

nicotinic acid 

nifedipine 

Nikolsky phenomenon|Nikolsky sign 

nipple erection 

nipple-areola retention hyperkeratosis 

nitrosourea 

NMN cells 

nocardiosis 

nocioceptors 

node dissection 

nodular 

nodular acne 

nodular amyloidosis 

nodular BCC 

nodular external genital lesions 

nodular infiltrate 

nodular infiltration 

nodular involvement 

nodular lesions 

nodular lymphangitis 



nodular melanoma 

nodular protrusions 

nodular scabies 

nodular stage 

nodular thickenings 

nodular vasculitis 

nodule 

nodule eroding to ulcer 

nodule formation 

nodulocystic acne 

nodulocystic type 

noduloulcerative lesions 

noduloulcerative syphilides 

nonallergic 

nonatopic 

nonblanching 

non-bullous 

nonbullous congenital ichthyosiform erythroderma|NBCIE 

non-bullous ichthyosiform erythroderma 

noncaseating 

non-collagen 

noncompressible 

non-dendritic cells 

nondermatologists 

nondetectable 

nonepidermolytic 

nonepidermotropic 

noneroded lesions 

nonerosive 

nonexposed 

nonexudative 

nonfacial lesions 

nonfamilial 

nonfamilial primary melanomas of the skin 

nonfluctuant 

nonfollicular 

nongenital 

non-glistening 

nongonococcal 

nongrouped 

non-hair-bearing skin 

nonhealing 

nonhemorrhagic 

non-Herlitz EB|JEB mitis|NH-JEB 

nonimmune contact urticaria 

noninfectious|non-infectious 

noninflamed 

noninflammatory 

noninflammatory infection 

noninflammatory linear verrucous epidermal nevus|NILVEN 

noninflammatory scaling 

noninvasive|non-invasive 

noninvoluting congenital hemangiomas 



noninvolved 

nonkeratinized 

nonkeratinizing 

nonmelanin-based hyperpigmentation due to drugs 

non-melanocytic lesions 

nonmelanoma skin cancers|NMSC 

non-myelinated 

nonneutropenic patients 

nonoccluded skin 

nonoccupational ACD 

nonpainful 

non-palpable 

nonpigmented 

nonpitting 

nonpitting edema 

nonplantar verruca vulgaris 

non-precancerous 

nonpruritic 

non-psoriatic 

nonscalp areas 

non-scaly 

nonscarring alopecia|noncicatricial alopecia 

nonspecific 

nonspecific inflammation of the dermis 

nonsteroidal 

nonsuppurative 

nontanned 

nontender 

nontreponemal 

nontuberculous cutaneous mycobacterial infections 

nonulcerated 

nonulcerating 

nonumbilicated 

nonvenereal 

nonvenereal sclerosing lymphangitis 

normal 

normal basic skin color pigmentation 

normal line of fingerprints 

normal pigmented skin|normally pigmented skin 

normal skin 

normal surface markings 

normal-appearing skin 

normally 

normolipemic 

normolipemic plane xanthomas|xanthoma planum|plane xanthomas 

normolipidemic xanthomas 

North American blastomycosis 

not sharply marginated 

notalgia paresthetica 

notch 

notched 

notches 

nuchal area 



nuchal rigidity 

nuclear dust 

nuclei 

nuclei retained in the horny layer 

numbness 

numbness of tongue 

numerous 

numerous neutrophils 

nummular 

nummular dermatitis 

nummular eczema 

nutritional conditions 

nutritional deficiency 

nystatin 

objective examination 

objective skin symptoms 

oblique lighting of the skin lesion 

obliteration of the bundle pattern of collagen 

obsessive compulsive disorder 

obstruction of eccrine glands 

obstruction of nasal passages 

obtain 

obvious 

occasional 

occipital scalp 

occluded sites 

occluded skin 

occlusion 

occlusive dressings 

occlusive footwear 

occult malignancy 

occupation exposure 

occupational ACD 

occupational acne 

occupational exposure 

occupational I CD 

occupationally related illness 

occur 

ocular 

ocular involvement 

ocular manifestations 

ocular side effects 

ocular structures 

ocular surface scarring 

ocular vasculitis 

oculocutaneous albinism 

oculoglandular 

Odland bodies 

odontogenic 

odor 

odynophagia 

of serpiginous shape 

of the Bowen-type 



of variegated color 

offending agent 

offending drug 

off-white 

off-white color 

oil spot 

oil staining 

oilated baths 

oil-in-water base 

oily preparations 

oily skin 

ointment 

old ulcerations 

oleoresins 

oligomenorrhea 

omeprazole 

on alternate days 

on an inflammatory base 

on extensor arms 

on extensor legs 

on palpation 

on the antecubital and popliteal fossae 

on the left lower back 

on the right posterior axillary line 

on the volar aspect of hands and feet 

onchocerciasis 

oncogenesis 

oncogenic 

oncogenic HPV infection 

ondansetron 

onychauxis 

onychia 

onychodystrophy 

onychogryphosis 

onycholysis 

onycholysis and shedding of nails 

onycholytic nails 

onychomadesis 

onychomatricoma 

onychomycosis 

onychomycosis of toenails|toenail onychomycosis 

onychophagia 

onychorrhexis 

onychoschizia|onychoschisis|lamellar dystrophy 

onychotillomania 

ooze 

oozing 

oozing erosions 

opacification 

opacities 

opaque 

opaque sun blocks 

open comedones|black heads|blackheads 



operative incision 

ophiasis 

ophthalmic zoster|HZ ophthalmicus 

ophthalmologic examination 

ophthalmopathy 

opsonin 

optic atrophy 

optic disc edema 

optic neuritis 

oral 

oral and ocular sicca-like syndrome 

oral antibiotics 

oral aphthous ulcers 

oral candidiasis 

oral cavity 

oral contraceptive preparations 

oral contraceptives 

oral corticosteroid therapy 

oral hairy leukoplakia 

oral ingestion 

oral involvement 

oral lesions 

oral lichen planus 

oral mucosa 

oral suspension 

oral ulcers 

orally 

orange peel-like appearance 

orange peel-like surface 

orange-red|orange-reddish 

orbital myositis 

orf|human orf 

organoid nevus 

orifices 

orificial tuberculosis 

orodynophagia 

orolabial herpes 

oropharyngeal 

oropharyngeal candidiasis 

oropharyngeal epithelium 

oropharyngeal involvement 

oropharyngeal lesions 

oropharyngeal melanoma 

oropharyngeal mucosa 

oropharyngeal secretions 

oropharyngeal ulcers 

oropharynx 

Oroya fever 

orthokeratosis 

Osier-Weber-Rendu syndrome 

Osler nodes 

ossification of ligaments 

osteitis 



osteitis cystica 

osteoarthropathy 

osteoarticular 

osteochondritis 

osteoclastic 

osteogenesis imperfecta 

osteolytic lesions 

osteophytic 

osteosclerosis 

ostium 

otophyma 

outer root sheath 

outer root sheath of hair follicles 

outline the periphery of the lesion 

ova 

oval 

ovarian fibromas 

over the sternum 

overflow 

overgrowth 

overlap 

overlap connective tissue disorder 

overt 

oxaprozin 

oxiconazole 

oxidizing agents 

oxpentifylline 

oxyhemoglobin 

Pacinian corpuscles 

package insert 

paclitaxel 

pads 

Paget disease|mammary Paget disease 

pagetoid 

pagetoid reticulosis 

pain 

pain along sciatic nerve 

pain in eroded lesions 

pain in erosions 

pain in lesions 

pain with ulceration 

painful 

painful erosive gingivitis 

painful fissures 

painful lymphadenopathy 

painful micturition 

painless 

palatal 

pale red 

palisaded outer layer 

pallor 

palmar 

palmar erythema 



palmar involvement 

palmar keratoses 

palmar pits 

palmar psoriasis 

palmar pustulosis 

palmar ridges 

palmar warts 

palmoplantar 

palmoplantar desquamation 

palmoplantar erythema 

palmoplantar hyperkeratosis 

palmoplantar keratoderma 

palmoplantar keratodermas 

palmoplantar pits 

palmoplantar psoriasis 

palmoplantar pustulosis 

palms 

palms and soles pityriasis pilaris 

palpable 

palpable lymphatic cords 

palpable purpura 

palpably 

palpated 

palpation 

palpebrae 

palpebral conjunctiva 

panarteritis nodosa 

pancreatic panniculitis 

panniculitides 

panniculitis 

panophthalmitis 

pansclerotic morphea|disabling pansclerotic morphea 

pap smear 

PAPA syndrome 

papaverine 

papillae|dermal papillae 

papillary 

papillary and subpapillary vessels 

papillary body of the dermis|papillary body|papillary dermis 

papillary collection of neutrophils 

papillary edema 

papillary hypertrophy|cobblestoning 

papillary markings 

papillated 

papilloma 

papillomas 

papillomatosis 

papillomatous 

papillomatous vegetations 

papillomaviruses 

papular 

papular acrodermatitis of childhood|PAC 

papular elevation 



papular elevations 

papular eruptions 

papular exanthem 

papular lesion 

papular pruritic eruption 

papular purpuric "gloves and socks" syndrome 

papular sarcoid 

papular stasis dermatitis 

papular urticaria 

papular vesicular reaction 

papulation 

papule 

papule topped by a pustule 

papulonodular 

papulonodular lesions 

papulopustular 

papulopustular acne 

papulopustular eruptions 

papulopustular lesions 

papulopustular rosacea 

papulopustules 

papulosquamous 

papulosquamous eruption 

papulosquamous exanthem 

papulosquamous lesions 

papulosquamous plaques 

papulovesicles|papulovesicular lesions 

papulovesicular 

papulovesicular eruption|papulovesicular rash 

para-aminobenzoate 

parabenes 

para-hydroxybenzoic acid esters 

parakeratosis 

parakeratotic 

parakeratotic hyperkeratosis 

paralesional skin 

paranasal sinus pain 

paraneoplastic 

paraneoplastic pemphigus 

paraphenylendiamine 

paraphenylenediamine 

paraphimosis 

paraproteinemia 

parapsoriasis 

parapsoriasis en plaques 

parasitology 

parchment-like hyperkeratosis 

parchment-like membrane 

paresthesia 

Parinaud oculoglandular syndrome 

Parkes Weber syndrome 

paromomycin 

paronychia 



paronychia skin 

paronychial psoriasis 

parotid 

parotitis 

paroxysmal 

partially covered by hemorrhagic crusts 

partially crusted 

partially eroded 

partially erosive 

partially necrotic 

partially ulcerated 

partly covered with crusts 

partly eroded 

PAS staining 

PAS-positive fibrinoid deposits 

past medical history 

Pastia line 

Pastia sign 

patch 

patch of alopecia 

patch stage 

patch stage cutaneous T-cell lymphoma 

patch test 

patch testing 

patch testing equipment 

patched gene 

patches 

patches of erythema 

patches of hair loss 

patch-stage MF|patch-stage mycosis fungoides 

patchy 

patchy alopecia 

patchy hepatic fibrosis 

patchy loss of pigment 

patchy regions of leukoplakia 

patchy scaling 

pathergy 

pathergy test 

pathogenic 

pathogenic role 

pathogenic significance 

pathognomonic 

pathologic 

pathologic microstaging 

pathologic process 

pathologic staging 

pathologically altered 

pathology 

pathomechanism 

pathophysiology 

pattern 

pattern hair loss 

pattern of alopecia 



pattern of distribution 

pattern of spread 

paucity of an inflammatory infiltrate 

Pautrier microabscesses 

pearly 

pearly penile papules 

pearly-white 

pebbled surface|pebbly surface 

pebbling of the grafted site 

pebbly and papillomatous overgrowth 

pectoral area 

pectus excavatum 

pediculosis 

pediculosis capitis 

pediculosis corporis 

pediculosis palpebrarum 

pediculosis pubis 

pedunculated 

peel off 

peeling of the skin 

pellagra 

pemphigus 

pemphigus antibody titer 

pemphigus erythematosus 

pemphigus foliaceus 

pemphigus foliaceus (erythematosus) 

pemphigus vegetans|PVeg 

pemphigus vulgaris 

pempihgoid gestationis 

penciclovir 

penetrate into the skin 

penetrating injury 

penicillamine 

penicillinosis 

penicilliosis 

penile 

penile intraepithelial neoplasm 

penile lentigo 

penile venereal edema 

penile warts 

penis 

pentadecylcatechols 

pentamidine 

pentostatin 

pentoxifylline 

peppered with 

peppery pigmentation 

percutaneous 

perforating 

periadenitis 

perianal 

perianal area 

perianal Bowen’s disease 



perianal condylomata 

perianal erythema 

perianal herpes 

perianal mucosa 

perianal region 

perianally 

periapical dental abscess 

periareolar 

periareolar hair 

peribulbar 

pericapillary inflammation 

pericytes 

perieccrine neutrophilic infiltrate 

perifollicular 

perifollicular areas of parakeratosis 

perifollicular erythema 

perifollicular hyperkeratosis 

perifollicular hyperkeratotic papules 

perifollicular inflammation 

perifollicular stratum corneum 

perigenital 

perilesional skin 

perilymphangitis 

perimetritis 

perineal 

perineal tumor 

perineum 

periocular 

periocular xanthoma 

periodic 

periodontitis 

perioral 

perioral area 

perioral dermatitis 

perioral sclerosis 

perioral skin 

periorbital 

periorbital area 

periorbital dermatitis 

periorbital edema 

periorbital heliotrope hue 

periorbital pigmentation 

periorbital regions 

periorbital skin 

periorbital swelling 

periorificial 

periorificial sites 

periorificially 

periosteal new bone formation 

periostitis 

peripheral 

peripheral arthritis 

peripheral cyanosis 



peripheral leukocytosis 

peripheral neuropathy 

peripheral occipital and parietal hairy areas 

peripheral vascular disease 

peripherally 

perirectal 

periumbilical area 

periungual 

periungual fibroma 

periungual skin folds 

periungual tungiasis 

periungual warts 

periungually 

periurethral 

periurethral area 

periurethral glans 

perivascular 

perivascular infiltrate 

perivascular lymphocytic infiltrate 

perivascular neutrophilic infiltrate 

perivenular mononuclear cell infiltrate 

perlèche|perleche|angular cheilitis 

permanent alopecia 

permanent anonychia 

permanent hair loss 

permanent joint disabilities 

permanent loss 

permanent scarring 

permethrin 

perniosis|chilblains|chill burns|perniones 

persist 

persistent 

persistent deep erythema 

persistent itching 

persistent light reaction 

persistently 

Peruvian warts|verruga peruana 

petechiae 

petechial 

petechial hemorrhage 

petechial lesions 

petrolatum 

Peutz–Jeghers syndrome 

phaeohyphomycosis 

phagocytes 

phagocytic cells 

phalangeal bones 

phalanx 

pharyngeal 

pharyngeal hyperemia 

pharyngeal itching 

pharyngeal obstruction 

pharyngeal secretions 



pharyngeal syndrome 

pharyngitis 

pharynx 

phase of involution 

phenacetin 

phenobarbital 

phenolic compounds 

phenolic germicides 

phenolphthalein 

phenothiazines 

phenotype 

phenoxyethanol 

phenylbutazone 

phenylephrine 

phenylketonuria|PKU 

phenytoin 

phimosis 

phimotic 

phlebectasia 

phlebitis 

phospholipids 

photoactive 

photoaging|photoageing 

photoallergen 

photoallergic contact dermatitis 

photoallergic reaction 

photoallergy 

photochemical reaction 

photochemotherapy|PUVA 

photocontact sensitivity 

photodamage 

photodermatosis 

photodistributed eczematous eruptions 

photodistributed lichenoid eruptions 

photodistribution 

photodynamic dye 

photodynamic therapy 

photodynamic therapy agents 

photo-exacerbated dermatoses 

photomedicine 

photoonycholysis|photo-onycholysis 

photopatch test 

photopatch testing 

photopheresis 

photophobia 

photoproducts 

photosensitive 

photosensitive dermatitis 

photosensitive disorders 

photosensitive granuloma 

photosensitivity 

photosensitivity disorder 

photosensitivity reaction 



photosensitizer 

photosensitizing 

phototesting 

phototherapy 

phototherapy equipment 

phototoxic 

phototoxic drug eruption 

phototoxic drug sensitivity 

phototoxic eruptions 

phototoxic erythema 

phototoxic reaction 

phototoxicity 

phrynoderma 

physical abrasions 

physical debridement 

physical examination 

physical urticaria 

phytophotodermatitis 

phytosterolemia 

piano leg appearance 

pick at 

picked 

piebaldism 

piedra 

piercing pruritus 

pigment 

pigment changes 

pigmental BCC|pigmented BCC 

pigmentary changes 

pigmentary disorders 

pigmentation 

pigmented  

pigmented and epithelioid spindle cell nevus 

pigmented basal cell carcinoma 

pigmented fungi 

pigmented hamartomas of the iris 

pigmented lesions 

pigmented macule 

pigmented patches 

pigmented purpura 

pigmented purpuric dermatoses 

pigmented purpuric lichenoid dermatitis 

pigmented spindle cell naevus|Reed nevus 

pigmented spot 

pigmentosus 

pilar cyst 

pilonidal sinus|follicular occlusion syndrome 

pilosebaceous 

pilosebaceous atrophy 

pilosebaceous follicles 

pilosebaceous orifices 

pilosebaceous units 

pimecrolimus 



pincer nails 

pinch grafts 

pinch purpura 

pinkish-red 

pink-tan 

pinpoint hemorrhages 

pinpoint telangiectases 

pinta 

piperonyl 

piroxicam 

pits 

pitted 

pitted keratolysis 

pitted scarring 

pitted scars|pitting scars 

pitting 

pitting edema 

pityriasiform 

pityriasis alba 

pityriasis amiantacea 

pityriasis circinata et marginata of Vidal 

pityriasis folliculorum 

pityriasis lichenoides 

pityriasis lichenoides (acute and chronic) 

pityriasis lichenoides chronica|PLC 

pityriasis lichenoides et varioliformis acuta|PLEVA 

pityriasis rosea 

pityriasis rosea irritata 

pityriasis rosea-like drug reaction 

pityriasis rosea-like eruptions 

pityriasis rubra pilaris|PRP 

pityriasis seborrhoica 

pityriasis sicca 

pityriasis simplex capillitii 

pityriasis versicolor alba 

pityrosporum folliculitis 

plain lidocaine 

planar 

plane of the skin 

plane warts 

plant allergens 

plant dermatitis 

plantar 

plantar aspect of the feet 

plantar fasciitis 

plantar feet 

plantar foot 

plantar heel 

plantar pain 

plantar type 

plantar ulcers 

plantar warts|verrucae plantares 

plaque 



plaque morphea 

plaque psoriasis 

plaque stage 

plaque-like 

plaquenil 

plaques of lichenification 

plaques of mild erythema 

plaques of psoriasis 

plaque-type 

plaque-type erythema 

plasma cell balanitis and vulvitis 

plasma cell dyscrasias 

plasma cells 

plasma fibrinogen 

plasmacytic dermal infiltrate 

plasmacytoid 

plasmapheresis 

plastic occlusion 

plastics 

platelike induration 

platelike infiltrates 

plate-like infiltrations 

plate-like scales 

plate-like subcutaneous mass 

plates of stratum corneum 

platysma muscle 

pleomorphic 

plethoric moon facies 

plexiform neuroma|plexiform neurofibroma 

plucked hairs|hair pluckings 

plucked telogen count 

plug 

plugged 

plugging of follicular infundibula 

PMLE-like eruption 

po 

pockmarks|pitted scars 

podiatric abnormalities 

podiatrist 

podophyllin 

podophylox|podophyllotoxin 

poikilodennatous 

poikiloderma 

poikilodermatous changes 

poikilodermatous lesions 

point tenderness 

pointed 

poison ivy dermatitis 

poliosis 

pollens 

polyamines 

polyarteritis nodosa 

polychemotherapy 



polyclonal 

polyclonal B cell immunity 

polycyclic 

polycystic ovary syndrome 

polycythemia vera|polycythaemia rubra vera 

polyendocrinopathies 

polygenic trait 

polyglobulinemia 

polygonal 

polymerase chain reaction 

polymorphic 

polymorphic eruption of pregnancy 

polymorphonuclear cells 

polymorphonuclear leucocytes 

polymorphonuclear neutrophils infiltrate 

polymorphous 

polymorphous light eruption|PMLE 

polymorphs 

polymyalgia rheumatica syndrome 

polymyositis|PM 

polymyxin B 

polyneuropathy 

polyostotic fibromas 

polyp 

polypeptides 

polypoid 

polyposis 

polyserositis|serositis 

polyvinyl chloride 

pomade acne 

pompholyx 

poor nutritional status 

poorly circumscribed 

poorly defined 

poorly developed maxillae 

poorly differentiated SCC 

popliteal and antecubital areas 

popliteal fossae 

porcelain-white 

pore 

porfimer 

porokeratoses|porokeratosis 

porphobilinogen 

porphyria 

porphyria cutanea tarda 

porphyria variegata 

porphyrins 

portal of entry of infection|portal of entry|portal of infection 

portion 

port-wine stain|venulocapillary malformation 

posaconazole 

positive 

positive sentinel lymph node 



postauricular 

postauricular lymphadenopathy 

postcapillary venules 

posterior auricular sulcus 

posterior leg 

posterior neck and occipital scalp 

posterior uveitis 

postherpetic neuralgia|PHN 

postherpetic pain syndrome 

posthitis 

postinflammatory 

postinflammatory epidermal melanin hyperpigmentation 

postinflammatory hyperpigmentation 

postphlebitic subcutaneous calcinosis 

postphlebitic syndrome 

postscabietic itching 

poststeroid panniculitis 

posttreatment Lyme disease syndrome 

postvaricella purpura gangrenosa 

postvenereal 

potassium iodide 

potent 

powdery 

poxvirus diseases 

poxviruses 

poxviruses zoonoses 

praktolol 

pramoxine 

prayer sign 

preauricular lymphadenopathy 

preauricular region|preauricular area 

precancerous 

precede 

precipitating factors 

precursor lesions 

precursors of cutaneous melanoma 

precursors of melanoma 

predilection 

predisposing factors 

prednisone 

preexisting 

pregnancy-specific dermatoses 

preinfarctive lesions 

preinvasive 

premalignancies 

premalignant 

premature ageing of the skin 

prematurely gray hair 

premycotic 

premycotic eruption|prelymphomatous eruption 

preparation 

prepsoriasis state 

prepubertal children 



prepuce|foreskin  

preputial sac of the penis 

presentation 

preservatives 

pressure 

pressure angioedema 

pressure areas 

pressure points 

pressure sites 

pressure ulcers 

pressure urticaria 

pressure-bearing areas 

prestage 

presternal area 

presternal region 

presumptive diagnosis 

pretibial aspects of the lower leg 

pretibial myxedema 

pretibial region 

pretreatment 

preulcerative PG 

prevention 

prevesicular herpes simplex infection 

previously sensitized 

prick testing 

pricking sensation 

prickle cells 

primary 

primary amyloidosis 

primary chancre 

primary chancre of syphilis 

primary cutaneous follicle center cell lymphoma 

primary cutaneous large B cell lymphoma of the leg 

primary cutaneous lymphoma 

primary cutaneous marginal zone lymphoma 

primary cutaneous melanoma 

primary excision 

primary genital herpes 

primary herpetic gingivostomatitis 

primary herpetic infection 

primary inoculation tuberculosis 

primary lesion site|primary site 

primary lesions 

primary melanoma 

primary mitotic rate 

primary plaque lesion|herald plaque lesion|herald patch|primary plaque|herald plaque 

primary syphilis 

primary tumor 

prior drug exposure 

prior drug sensitization 

proapoptotic 

probenecid 

procainamide 



procaine 

procarbazine 

prochlorperazine 

proctitis 

proctocolitis 

prodromal 

prodromal stage 

prodromal symptoms 

prodromes 

profilaggrin 

profound anemia 

profuse 

progestin 

progress 

progress to ulceration 

progression 

progressive 

progressive pigmented purpuric dermatosis|progressive pigmentary purpura 

progressive systemic sclerosis 

progressive vaccinia 

progressively increasing 

projection 

prolactinoma 

proliferate 

proliferating phase 

proliferation 

proliferative 

proliferative myositis 

proliferative phase 

proliferative process 

proline 

prolonged 

prolonged course 

prolonged repetitive exposure 

prolonged use 

prominent 

pronounced 

pronounced blistering 

pronounced hair loss on sides of head 

propamidine 

propanidid 

properdin 

prophylactic 

prophylaxis 

proportion of follicles in telogen 

propranolol 

propylene glycol 

propylene glycol-glycerin-lactic acid mixture 

propylthiouracil 

prostaglandins 

prostatitis 

prostration 

protease inhibitors 



protein denaturation 

protein malnutrition 

proteoglycans 

proteolytic enzymes 

protoporphyrin 

prototypic superantigens 

protruding 

protrusion 

protuberance 

provide symptomatic relief 

provocative factors 

proximal arms 

proximal aspects of the arms and legs|proximal parts of extremities 

proximal end 

proximal extremities 

proximal matrix involvement 

proximal nail fold 

proximal nail groove 

proximal nail matrix damage 

proximal subungual onychomycosis|PSO 

proximal thigh 

prozone phenomenon 

prurigo gestationis 

prurigo lesions 

prurigo nodularis|nodular prurigo|PN 

prurigo of pregnancy 

pruritic 

pruritic eruption 

pruritic polymorphic inflammatory dermatosis 

pruritic urticaria 

pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy|PUPPP 

pruritogenic 

pruritus 

pruritus ani 

pruritus sine materia 

pruritus with secondary changes of excoriation 

pseudoallergens 

pseudobubo 

pseudocyst 

pseudoepitheliomatous keratotic and micaceous balanitis 

pseudofolliculitis 

pseudofolliculitis barbae 

pseudohyphae 

pseudohyphal forms 

pseudoleukonychia 

pseudolymphoma 

pseudomembrane formation 

pseudomembranous 

pseudomembranous candidiasis 

pseudomonal intertrigo 

pseudomonal webspace infection 

pseudomonas aeruginosa|p. aeruginosa 

pseudopapular lesions 



pseudopelade 

pseudopelade of Brocq 

pseudopods 

pseudoporphyria 

pseudoscleroderma 

pseudovesiculation 

pseudoxanthoma elasticum 

pseudoxanthomatous mastocytosis 

psittacosis 

psoralens 

psoriasiform 

psoriasiform drug eruptions 

psoriasiform epidermal hyperplasia 

psoriasiform hyperplasia 

psoriasiform lesions 

psoriasiform plaques 

psoriasis 

psoriasis cum pustulatione 

psoriasis exsudativa 

psoriasis of nails|nail psoriasis 

psoriasis of the fingernails 

psoriasis vulgaris 

psoriatic 

psoriatic arthritis 

psoriatic arthropathy 

psoriatic erythroderma 

psoriatic lesions 

psoriatic nails 

psoriatic patients 

psoriatic plaques 

psoriatics 

psychogenic pruritus 

psychological stress 

pterygium 

pterygium formation 

puberty 

pubic fat 

pubic involvement 

pubic region|pubic area 

pubis|mons veneris 

puerperal sepsis 

puffiness of eyelids 

puffiness of the face 

puffy face 

puffy surface 

pulpitis 

pulsed dye laser 

punch 

punch biopsy 

punched-out 

punctate 

punctate bleeding points 

punctate depressions 



punctate keratitis 

punctate leukonychia 

puncture 

purely dermal NMN 

purple-pink 

purple-red suffusion of central facial skin|heliotrope rash 

purplish 

purpura 

purpura annularis telangiectodes|purpura annularis telangiectodes of Majocchi 

purpura following severe Valsalva maneuver 

purpura fulminans 

purpura necrosis 

purpura of scurvy 

purpura pigmentosa chronica 

purpuric 

purpuric lesions 

purpuric necrotic lesions 

purulence 

purulent 

purulent bulla 

purulent conjunctivitis 

purulent discharge 

purulent drainage 

purulent exudate 

purulent necrotic 

purulent with hemorrhagic 

pus 

pus-filled blister 

pushing back cuticle 

pustular 

pustular and acneiform ICD 

pustular dermatitis atrophicans 

pustular eruptions 

pustular exanthem 

pustular folliculitis 

pustular lesions 

pustular miliaria 

pustular psoriasis 

pustular psoriasis of pregnancy|pustular psoriasis in pregnancy 

pustular vasculitis 

pustulation 

pustule 

pustule formation 

pustulosis 

PUVA keratoses 

PUVA photochemotherapy 

PUVA soaks 

PUVA therapy 

pyknotic 

pyocyanin 

pyoderma 

pyoderma gangrenosum 

pyoderma gangrenosum-like 



pyoderma gangrenosum-like lesions 

pyogenic 

pyogenic granulom 

pyogenic granuloma-like nodule 

pyoverdin 

pyrethrin 

pyriniathamine 

pyuria 

quaternium-15 

quiescent onset 

quinacrine 

quinacrine hydrochloride 

quinidine 

quinolones 

radial 

radial growth phase 

radial perioral furrowing 

radiate 

radiating 

radiation dermatitis 

radiation keratoses 

radiation recall 

radiation recall urticaria 

radiation-induced 

radiculitis 

radioallergosorbent test|RAST|radio-allergosorbent test|RAST test 

radiodermatitis 

radioimmunoassay 

ragged 

raised 

ram's hornlike deformity|ram's horn deformity 

random distribution 

randomly arranged 

randomly arranged lesions 

randomly distributed 

ranitidine 

ranula 

Ranunculaceae 

rapidly involuting congenital hemangiomas 

rapidly progressive 

rash 

rash response 

rash with a fever 

rat bite necrosis 

raw-looking skin 

Raynaud phenomenon 

razor bumps 

RBC casts 

RDEB mitis 

reaction 

reaction pattern of the skin 

reactional state 

reactivated 



reactivation 

reactive 

reactive arthritis syndrome|reactive arthritis 

reactive erythemas 

reactivity 

reaginic antibody 

recalcitrant 

recall phenomenon 

recede 

recent 

recent-onset diabetes mellitus 

recessive DEB|RDEB|generalized recessive dystrophic epidermolysis bullosa 

rechallenge 

recovery phase 

rectal 

rectal mucosa 

rectal stricture 

rectal syndrome 

rectocutaneous 

rectosigmoid mass 

rectum 

recur 

recurrences 

recurrent 

recurrent attacks 

recurrent genital herpes 

recurrent herpes 

recurring 

red 

red cell casts 

red face 

red facies 

red inflammatory nodules 

red lesion 

red linear streaks 

red man syndrome 

red nodules 

red papules 

red rim 

red skin 

reddish-orange 

redistribution of fat 

redness 

redness and scaling 

reduced ceramide levels 

reduced granular layer 

reduced hemoglobin 

reduced renal function 

reducing agents 

reduction in the dosage 

reduction of visual activity 

redundant skin folds of obese persons 

red-violaceous 



reencapsulation 

reepithelialization 

reexposure 

reflection of the foreskin 

refractory 

refractory to therapy 

refractory to treatment 

Refsum's syndrome 

region around the mouth 

regional 

regional lymphadenopathy 

regress 

regression 

regrow 

regrowth 

regrowth of epidermis 

Reiter syndrome|Reiter's syndrome 

relapses 

relapsing 

relatively nonscaling 

relief 

remain unchanged 

remission 

remit spontaneously 

remote ulcers 

remove the plugging of the pilar drainage 

renal symptoms 

repeat picking at paronychia skin 

repeated manipulation of the nail apparatus 

repeated rubbing of the skin 

repigment 

repigmentation 

re-PUVA 

Re-PUVA regimen 

resident dermal cells 

resident immune cells 

residual 

residual atrophy 

residual hyperpigmentation 

resilient 

resolution 

resolve 

resolving hematomas 

resorcinol 

respiratory distress 

respiratory papillomatosis 

respond 

resting scalp follicles 

resting stage 

restoration of host defense defects 

retained keratin 

retapamulin 

rete ridges|epidermal ridges|epidermal pegs|rete pegs 



retention hyperkeratosis 

reticular 

reticular dermis|reticular layer of the dermis 

reticular lichen planus|reticular LP 

reticulate acropigmentation of Dohi 

reticulate erythematous mucinosis syndrome 

reticulate|retiform  

reticulated 

reticulated appearance 

reticulated pattern 

reticulated rash 

reticulin fibers|reticulin fibres 

reticulocytosis 

reticuloendothelial system 

reticulo-epithelial 

retinal degeneration 

retinal hemorrhages 

retinal necrosis 

retinal plaques 

retinal vasculitis 

retinitis 

retinoic acid 

retinoid dermatitis 

retinoid treatment 

retinoid-like effects 

retinoids 

retracted gingiva 

retroauricular 

retroauricular areas 

retroauricular region 

retrobulbar neuritis 

retroorbital mass lesion with proptosis 

retro-orbital pain 

reversible 

review of symptoms 

rhabdomyoma 

rhagades 

rheumatic 

rheumatic complaints 

rheumatic disorder 

rheumatoid 

rheumatoid arthritis 

rheumatoid vasculitis 

rheumatoid-like changes 

rheumatologic manifestations 

rhinitis 

rhinophyma 

rhomboidal 

Rhus dermatitis 

ribostamycin 

rickettsiae 

rickettsial disorders 

rickettsial exanthem 



rickettsialpox 

ridges 

ridging 

Riehl melanosis 

rifampin 

rim 

ring-like 

rings 

ring-shaped 

ringworm 

ringworm lesions 

ringworm of the scalp 

rituximab 

Ro- (SS-A) positive SCLE 

Rocky Mountain spotted fever 

rod 

rodent ulcer 

rolled border 

rolled margins 

rolled pearly border  

Romana sign|chagoma 

roof 

rosacea 

rosacea diathesis 

rosacea keratitis 

rosacea-like 

roseola infantum 

roseola-like 

rotation flaps 

rotational 

Roth spots 

rough 

round 

rounded 

routine general physical examination 

rub off 

rubber-like 

rubbery 

rubbery mass 

rubbing 

rubella 

rubella-like 

rubeola 

rubor 

Rud's syndrome 

rugose 

rupture 

rupture of the plantar muscle 

ruptured 

Rye tumor 

S. aureus folliculitis|staphylococcus aureus folliculitis 

S-100 immunoperoxidase-positive spindle cells 

S-100-positive spindle-shaped cells 



saber shins 

Sabouraud medium 

Sabouraud's glucose medium 

sacral 

sacral area|sacral region 

sacroiliitis 

saddle-nose deformity|saddle nose 

sagging face 

sagging inelastic skin 

salicylates 

salicylic acid 

saline compress 

salmon patch 

salmon-pink 

salmon-red 

salpingitis 

sample the lesion 

sampling 

San Joaquin Valley fever 

sandpaper nails 

sanitizing alcohol gel 

SAPHO syndrome 

sarcoid 

sarcoidal 

sarcoidosis 

satellite 

satellite lesions 

satellite pustulosis 

satellitosis 

saturated with 

sausage fingers 

saxophone penis 

scabetic mite 

scabies 

scabies mite 

scabietic burrows 

scabietic nodules 

scalding 

scale 

scaleless 

scales 

scalicides 

scaliness 

scaling 

scaling and broken-off hairs 

scaling erythema 

scaling erythematous 

scaling feet 

scaling lesions 

scaling macules 

scaling of webspace 

scaling papules 

scaling patches 



scaling plaques 

scalloped 

scalloping 

scalp 

scalp and anogenital psoriasis 

scalp biopsy 

scalp hair 

scalp infection 

scalp lesions 

scalp margin 

scalp pain 

scalp pruritus 

scalp psoriasis 

scalp reduction 

scalpel biopsy 

scalpel blade 

scaly 

scaly and crusted skin lesions 

scaly lesions 

scaly plaques 

scanty 

scapular areas 

scapular region 

scar 

scarlatiniform 

scarlatiniform exanthema 

scarlatiniform rash 

scarlet fever 

scar-like 

scarred lesions 

scarring 

scarring alopecia of scalp 

scarring alopecia|cicatricial alopecia 

scarring of the scalp 

scarring on the face 

scarring with sinus tracts 

scattered 

Schamberg disease 

schistocytes 

schistosomes 

sciatica 

sclerae 

scleredema adultorum of Buschke 

scleredema diabeticorum 

sclerema neonatorum 

scleritis 

sclerodactyly 

scleroderma 

scleroderma-like 

scleroderma-like appearance 

scleroderma-like changes 

scleroderma-like condition 

scleroderma-like syndrome 



sclerodermatous 

sclerodermoid 

sclerodermoid changes 

sclerodermoid thickening 

scleromyxedema 

sclerosing 

sclerosing BCC 

sclerosing hemangioma 

sclerosing lymphangitis of penis 

sclerosing material 

sclerosis 

sclerotherapy 

sclerotic 

sclerotic cells|copper pennies 

sclerotic region 

sclerotic stage 

scopolamine 

scrape 

scrape off 

scrapings 

scratch marks 

scratching 

scrofuloderma 

scrotal 

scrotal lesions 

scrotal tongue 

scrotum 

scrub typhus 

scutula 

S-cysteinyldopa 

SD-like lesions|seborrheic dermatitis-like changes 

seabather’s eruption 

sebaceous cyst 

sebaceous differentiation 

sebaceous gland function 

sebaceous gland prominence 

sebaceous glands 

sebaceous hyperplasia|sebaceous gland hyperplasia 

seborrhea 

seborrheic 

seborrheic areas 

seborrheic dermatitis|SD 

seborrheic erythroderma 

seborrheic keratoses 

seborrheic keratosis|verruca seborrhoica 

seborrheic sites 

seborrheic state 

seborrhiasis|sebopsoriasis|seborrheic-like psoriasis 

seborrhoeic dermatitis of the scalp 

seborrhoeic eczema 

sebum 

sebum production 

secondarily 



secondarily infect 

secondary infection 

secondary prophylaxis 

secondary S. aureus infection 

secondary syphilis 

secretions 

segmental 

segmental hyalinizing vasculitis 

segmental hypertrophy 

segmental macules 

segmental necrosis within muscle fibers 

segmental vitiligo 

selenium sulfide 

self-healing 

semicircular 

semisolid 

semitransparent 

Senear-Usher syndrome 

senile hemangioma|senile angioma 

senile pruritus 

senile purpura 

sensation of sunburn 

sensitive 

sensitive to touch 

sensitization 

sensitize 

sensitized 

sensitizer 

sensory abnormalities 

sensory defects 

sensory neuropathy 

sentinel lymphadenectomy 

sentinel node 

sentinel node biopsy|sentinel lymph node biopsy 

sentinel node technique|sentinel node procedure 

separate 

separation of nail plate from proximal nail fold 

septal panniculitis 

septated 

septic arterial emboli 

sequela 

sequestration of diaphysis of the phalanx 

serious skin signs in sick patients 

serologic examination for parasites 

serologic testing 

serologic tests 

serologically 

serology 

seronegative 

seronegative spondyloarthropathies 

seropositive 

seropurulent 

serosanguineous 



serotonin 

serous 

serous content 

serous fluid 

serous otitis media 

serpiginous 

sertaconazole 

sertraline 

serum 

serum amyloid A 

serum angiotensin-conveiting enzyme 

serum complement 

serum sickness 

sessile 

severe 

severe acne 

severe atrophic scarring 

severe combined immunodeficiency 

severe deep wrinkling 

severe dysplasia 

severe hyperemia 

severe hyperkeratosis 

severe pruritus 

severe scarring 

severely symptomatic 

severity 

sexual areas 

sexual history 

sexually transmitted 

Sezary cells 

Sezary syndrome 

shaft of penis|penile shaft 

shagreen patch 

shallow erosions 

shallow ulcers 

shampoo 

sharp demarcation 

sharp margination 

sharply bordered 

sharply circumscribed 

sharply defined 

sharply demarcated 

sharply marginated 

shave biopsy 

shed 

shedding 

shedding of crusts 

shedding of hair 

shedding of necrotic tissue 

shedding of the nail 

sheetlike exfoliation 

sheets of keratin 

shift of anagen follicles into the telogen phase 



shin 

shining 

shiny 

shoe dermatitis 

short fourth metacarpals 

sicca symptoms 

side lighting 

sideburn area 

sieve-like openings draining pus 

significant hair loss 

signs of epidermal disruption 

signs of keratinization 

silicone cream 

silicone gel sheet 

silky 

silvery white scales 

silvery-white 

single 

single cell dyskeratosis 

single cell necrosis 

single lesions 

single nail involvement 

single small collagen fibres 

singlet oxygen 

singly 

sinus openings 

sinus tract 

sinus tract formation 

sinus tracts and fistulae 

sinuses 

site 

site of contact 

site of exposure 

site of exposure to the allergen 

site of onset 

site of the biopsy 

sites of predilection|predilection sites 

sites of pressure 

Sjögren syndrome 

skeletal malformations 

skeletal muscle 

skeletal system 

skin 

skin appendages 

skin atrophy 

skin barrier 

skin barrier disruption 

skin barrier dysfunction 

skin biopsy 

skin cancer 

skin changes 

skin colored 

skin conditions 



skin creases of the palm|palmar creases 

skin disease 

skin disorder 

skin eruption 

skin findings 

skin folds 

skin fragility 

skin fragility with erosions 

skin grafts 

skin hypesthesia 

skin immune system 

skin infarction 

skin infarcts 

skin infections 

skin infiltrates 

skin involvement 

skin lesions 

skin lines 

skin manifestations 

skin markings 

skin mastocytosis 

skin necrosis 

skin pain 

skin pallor 

skin phototype I 

skin phototype|SPT 

skin problems 

skin pustules 

skin rash 

skin reactions to sunlight 

skin scales 

skin sclerosis|cutaneous sclerosis 

skin scrapings 

skin signs 

skin surface 

skin surface microscopy 

skin symptoms 

skin tag|soft fibroma 

skin tests 

skin texture 

skin trauma 

skin tumour 

skin type 

skin with dermatoheliosis 

skin/mucosal irritation 

skin-colored 

skin-fold freckling 

skin-sensitizing antibody 

slapped cheek 

slate-gray 

slight 

slight acanthosis 

slight atrophy 



slight edema 

slight erythema 

slight scaling 

slight scratching 

slightly 

slightly cobblestone-like surface 

slightly depressed 

slightly elevated 

slightly erythematous 

slightly infiltrated 

slightly papular lesion 

slightly pigmented 

slightly raised 

slightly scaling 

slightly scaling surface 

slightly scaly 

slightly tender 

slightly turbid 

slit-lamp examination 

slitlike erosions 

slit-skin smear 

sloped border 

slough 

sloughing 

slow-flow 

slow-growing 

small 

small bald areas 

small blood vessels 

small linear longitudinal subungual hemorrhage 

small peripheral “satellite” papules and pustules 

small plaque parapsoriasis|small-plaque PP|SPP 

small satellite papules 

small superficial spreading melanoma 

small ulcers 

smallpox 

smallpox with flat lesions 

small-vessel vasculopathy 

smarting 

smooth 

smooth-topped 

Sneddon syndrome 

Sneddon-Wilkinson disease 

social history 

sodium gold thiosulfate 

sodium stibogluconate pentostam injections 

sodium sulfacetamide 

soft 

soft chancre 

soft corns 

soft to palpation 

soft white paraffin 

soften 



soft-tissue infection 

soft-tissue swelling 

soggy 

Solanaceae 

solar elastosis 

solar keratoses 

solar keratosis|actinic keratosis 

solar lentigo 

solar radiation 

solar urticaria 

soles 

solid 

solid edema 

solid tumor 

solitary 

solitary histiocytoma 

solution 

some scaling 

some swelling 

sorbic acid 

sorbinil 

South African porphyria 

southern tick-associated rash illness 

space infection 

spaghetti and meatballs 

spared 

sparfloxacin 

sparse dermal infiltrate of lymphocytes 

sparse hair 

sparse lymphocytic infiltrate 

sparse scalp hair 

specific 

specimen 

specimen container 

speckled 

speckled leukoplakia 

specks 

spectinomycin 

spherical 

spherules 

spider angioma 

spider nevus 

spider phlebectasia 

spider telangiectasia 

spindle and epithelioid naevus 

spindle cells 

spindle-shaped 

spindle-shaped melanocytes 

spinous follicular lesions 

spinous layer|prickle cell layer|spinulosum layer 

spiny 

spire-like 

spirochetes 



spironolactone 

Spitz nevus|Spitz nevi 

splinter hemorrhages 

split papules at the angles of the mouth 

split skin grafting 

split-thickness skin grafts 

splitting 

splitting distally 

spongiform pustules 

spongiosis 

spongiotic dermatitis 

spongy 

spontaneous 

spontaneously 

spore formation 

spore forms 

spores 

sporotrichosis 

spots 

spotted fevers 

spotty 

spotty atrophy 

spotty hyperkeratosis 

spotty hyperpigmentation 

spread 

spreading pigmented actinic keratosis 

squame 

squamous acanthoma 

squamous cell carcinoma in situ|SCCIS 

squamous cell carcinoma|SCC 

squamous epithelial lesions|squamous intraepithelial lesions|SIL 

squamous metaplasia 

squaric acid dibutylester 

squirt 

stabbing pain 

stable 

stable plaque psoriasis 

stage 

stage of the evolution 

staging 

stanozolol 

staphylococcal 

staphylococcal folliculitis 

staphylococcal scalded skin syndrome|SSS syndrome 

staphylococcal scarlet fever syndrome 

Staphylococcus aureus|S. aureus 

starburst pattern 

starburst phlebectasia 

starburst venectasias 

starburst-like 

starting dose 

stasis dermatitis|varicose eczema 

stasis ulcers 



stellate 

stellate scarring 

stereo-tactic radiosurgery with the gamma-knife 

sterile 

sterile pyogenic arthritis 

sternoclavicular 

steroid acne 

steroid atrophy 

steroid hormones 

steroid myopathy 

steroid sulfatase 

steroid sulfatase deficiency 

steroids 

Stevens-Johnson syndrome 

Stewart-Treves syndrome 

sticky crusts 

stiff neck 

stiffness 

stilbamidine 

stilbestrol 

stinging 

stinging of the skin 

stinging sensation 

stippled 

stippled pigmentation 

stippled regions of leukoplakia 

stippled surface 

stomatitis 

stork bite 

stratified 

stratified squamous epithelium 

stratum corneum 

stratum corneum of scalp 

stratum germinativum 

stratum malpighii|malpighian layer 

strawberry tongue 

streaks 

streaky pattern 

streptobacillus 

streptococcal 

streptococcal infection 

streptococcal intertrigo 

streptomycin 

stretched 

striae 

striae distensae|stretch marks 

striate 

striate palmar keratoderma 

striated fibres 

striated muscle 

striations 

strictly macular 

stricture 



stricture formation in esophagus 

striking 

striking leukocytosis 

striking tender lymphadenopathy 

stroma 

strong PAS reaction 

structural components 

structure of the skin 

structures 

studded with 

Sturge-Weber syndrome 

styrene 

subacute 

subacute cutaneous LE|SCLE|subacute cutaneous lupus|subacute cutaneous lupus erythematosus 

subacute lupus erythematosus 

subclinical 

subconjunctival 

subconjunctival hemorrhages 

subcorneal 

subcorneal acantholysis 

subcorneal pustular dermatosis 

subcorneal pustulation 

subcutaneous 

subcutaneous atrophy 

subcutaneous edema 

subcutaneous fat 

subcutaneous inoculation 

subcutaneous mycoses 

subcutaneous swelling 

subcutaneous tissue 

subcutaneously 

subcutis|hypodermis 

subdued lighting in the examining room 

subepidermal 

subepidermal blistering 

subepidermal blistering condition 

subepidermal blisters 

subepidermal bulla formation 

subepidermal clefts 

subjective symptoms 

sublingual angioedema 

submammary 

submammary intertriginous skin 

submammary regions|submammary areas 

submandibular 

submucosal 

submucosal nodules 

submucous fibrosis 

suboccipital 

subpapillary venous plexus 

subsequent 

subset 

subside 



substituted pyridine 

subtle 

subtle induration 

subtotal leukonychia 

subtoxic 

subtype 

subungual 

subungual discoloration 

subungual exostosis 

subungual hemorrhage 

subungual hyperkeratosis 

subungual splinter hemorrhages 

subungually 

succinylcholine 

Sucquet-Hoyer canal 

suction blister grafts 

sulconazole 

sulfa drugs 

sulfadiazine 

sulfamethoxazole 

sulfapyridine 

sulfasalazine 

sulfiram 

sulfonamides 

sulfones 

sulfonylureas 

sulfram 

sulfur precipitate 

sun exposure|solar exposure 

sunblocks 

sunburn 

sunburn cells 

sunburn reaction 

sunburn-type 

sunburn-type erythema 

sun-damaged skin 

sun-exposed 

sun-exposed areas 

sun-exposed areas of the skin 

sun-exposed sites 

sun-induced changes 

sunken 

sunlight exposure 

sunscreens 

superantigen 

superficial 

superficial dermis 

superficial erosions 

superficial juvenile fibromatosis 

superficial lymphatic plexus 

superficial multicentric BCCs 

superficial nail plate 

superficial phlebitis 



superficial plexus 

superficial punctate keratinopathy 

superficial skin 

superficial skin infections 

superficial spreading melanoma|SSM 

superficial thrombophlebitis 

superficial venulectasias 

superficial white onychomycosis 

superficially denuded areas 

superficially fissured 

superimposed staphylococcal infection 

superinfection 

supple 

supportive measures 

supportive stockings 

suppress 

suppression of sebaceous gland 

suppression of the pituitary-adrenal axis 

suppressive therapy 

suppurate 

suppuration 

suppurative 

suppurative adenopathy 

suppurative folliculitis 

suprabasal acantholysis 

suprabasal layer 

suprabasally 

supraclavicular areas 

supraclavicular regions 

suprapubic skin 

surface hyperkeratosis 

surface of dorsal nail 

surgery 

surgical excision 

surgical management 

surgical procedure 

surgical removal 

surgical scar 

surrounded 

suspension 

sustained 

Sutton leukoderma acquisitum centrifugum 

Swartz-Lamkin stain 

sweat duct orifices 

sweat glands 

sweating 

Sweet syndrome 

swelling 

swelling of the chin 

swelling of the eyelids 

swimmer's ear 

swimmer's itch 

swing flap 



switch from the radial to a vertical growth phase 

switch to the vertical growth phase 

swollen 

swollen eyelids 

sycosis 

symblepharon 

symmetric localization 

symmetrically arranged 

symmetrically distributed 

sympathectomy 

symptomatic 

symptomatic therapy 

symptoms 

syndactyly 

syndrome 

syndromic ichthyoses 

syndromic malformations 

synechiae 

synovial cyst 

synovial involvement 

synovitis 

syphilis 

syphilis serology 

syphilitic 

syphilitic (luetic) folliculitis 

syphilitic chancre 

syringoid eccrine carcinoma 

syringoma 

syrup 

systematized epidermal nevus 

systemic 

systemic AA amyloidosis 

systemic absorption 

systemic ACD 

systemic AL amyloidosis 

systemic amyloidosis 

systemic antibiotics 

systemic antifungal therapy 

systemic autoinflammatory diseases 

systemic contact-type dermatitis 

systemic disease 

systemic disorder 

systemic dissemination 

systemic exposure 

systemic findings 

systemic fungal infections with cutaneous dissemination 

systemic glucocorticoids 

systemic involvement 

systemic isotretinoin treatment 

systemic lupus erythematosus 

systemic manifestations 

systemic phototoxic dermatitis 

systemic retinoids 



systemic scleroderma 

systemic sclerosis 

systemic symptoms 

systemic therapy 

systemic toxicity 

systemic treatment 

systemic vascular involvement 

T. pallidum hemagglutination test|TPHA 

tabes dorsalis 

tacalcitol 

tache noire|black spot|black stain 

tachyphylaxis 

tacrolimus 

tan 

tanoreksja 

tape occlusion 

taper 

tapered course 

tapering of fingers|Madonna fingers|tapered fingers 

tapioca-like vesicles 

tar 

tar emulsions 

tar preparations 

tar shampoos 

tardive 

target-like lesions|target lesions 

target-like macules 

targetoid 

targetoid lesion 

targetoid lesions|bull's eye lesions 

tawny 

tazarotene 

T-cell response 

telangiectasia in systemic scleroderma 

telangiectasias 

telangiectatic blood vessels 

telangiectatic metastatic carcinoma|carcinoma telangiectaticum 

telangiectatic vessels 

teleangiectasia macularis eruptiva perstans|TMEP 

teledermatology 

telescoping fingers 

telogen defluvium 

telogen effluvium 

telogen hairs 

telogen|telogen phase 

temporal region 

temporary 

tender 

tender anterior cervical adenopathy 

tenderness 

tenderness at the site of embolization 

tendinous xanthoma 

tendosynovitis 



tense 

teratogenic 

teratogenicity 

teratoma 

terbinafine 

terbutaline 

terfenadine 

terminal hair 

terminally differentiated suprabasal cells 

termination of exposure 

Terry-type leukonychia 

Terry-type nails 

tertiary syphilis 

tesselated (tilelike) hyperkeratosis 

tessellated scales 

test patch of psoriasis 

test site 

testosterone 

tests for rheumatoid factor 

tetrachlorodibenzo-p-dioxin 

tetrachlorosalicylanilide 

tetracycline 

texture 

thalidomide 

theophylline 

therapeutic intervention 

therapeutic modalities 

therapy 

therapy-induced repigmentation 

therapy-resistant 

thermal burns 

thermoregulation 

thiabendazole 

thiacetazone 

thiazide diuretics 

thick 

thicken 

thickened 

thickened basement zone 

thickened great toenail 

thickened vascular walls 

thickening 

thickening of papillary blood vessels 

thickening of the epidermis 

thickening of the skin with accentuation of skin markings 

thickening of the skin with exaggerated skin lines 

thickly crusted 

thickly keratinized 

thickly keratotic skin 

thick-walled blisters 

thick-walled pigmented septated fungal hyphal forms 

thimble pitting|thimble-like pitting 

thimerosal 



thin 

thin melanoma 

thin plaques 

thinned 

thinned epidermis 

thinned hair 

thinning 

thinning of hair|hair thinning 

thinning of lips 

thinning of the skin 

thiotepa 

thiuram 

throbbing pain 

thromboangiitis obliterans 

thrombocytopenia 

thrombocytopenic purpura 

thrombocytosis 

thrombophlebitis 

thrombosed 

thrombosed angiokeratomas 

thrombosed vascular spaces 

thrombosis 

thrombosis of capillary loops 

thrombotic obstruction of a vein 

thrush 

thumbnail plates|thumbnails 

thumbprint macules 

thunder-cloud gray 

thymoma 

thyroglossal duct cysts 

thyroid acropachy 

thyroid antimicrosomal antibodies 

thyroid disease 

thyroid function tests 

tiaprofenic acid 

ticarcillin 

tick spotted fevers 

tick-borne spotted fevers 

tightly adherent 

tinea 

tinea barbae 

tinea capitis 

tinea corporis 

tinea cruris 

tinea cruris and pedis 

tinea gladiatorum 

tinea imbricata 

tinea incognito 

tinea inguinalis 

tinea manus|tinea manuum 

tinea microsporica cutis glabrae 

tinea nigra 

tinea nigra palmaris 



tinea nigra plantaris 

tinea pedis 

tinea tonsurans 

tinea unguium 

tinea unguium of fingernails and toenails 

tinea unguium of fingernails|onychomycosis of fingernails 

tinea unguium of toenails 

tinea versicolor|pityriasis versicolor 

tinea versicolor-like lesions 

tinge 

tingling 

tingling sensation 

tiny 

tiny flecks of blood 

tip 

tip of nose 

tissue anoxia 

tissue compartments of the skin 

tissue damage 

tissue expanders 

tissue fluid 

tissue minces 

tissue necrosis 

T-lymphocyte infiltrates 

TNF-α inhibitors 

tobacco-associated leukoplakia 

toe webs 

toenail bed 

toenail onycholysis 

toenails 

tolazoline 

tolbutamide 

tolnaftate 

toluidine blue 

tonofibrils 

tonofilaments 

tonsillar 

tonsillar areas 

tonsillar exudates 

tonsillitis 

top 

topical 

topical agents 

topical antibiotics 

topical care preparations 

topical class I glucocorticoid preparations 

topical immunomodulators 

topical medications 

topical phototoxic agents 

topical therapy 

topical treatment 

topically 

topically active 



topographic features 

topped by 

torsion 

tortuous 

torus palatinus 

total excisional biopsy 

total leukonychia 

total loss of scalp hair 

total nail dystrophy 

total scalp hair loss|total scalp alopecia 

total-body election-beam therapy 

total-body examination 

touch preparation 

toxemic rash of pregnancy 

toxic 

toxic agents 

toxic epidermal necrolysis 

toxic phenomenon 

toxic reaction 

toxic shock syndrome 

toxicity 

toxoplasmosis 

trabeculae 

tracheobronchial tree 

trachyonychia|rough nails 

traction alopecia 

transaminases (ALT, AST) 

transcutaneous 

transepidermal 

transepidermal water loss 

transfer block 

transfollicular  

transform into 

transformation 

transglutaminase 

transglutaminase-deficient subtype 

transient 

transient acantholytic dermatosis 

transient alopecia 

transient macular skin eruption 

transit time 

transition 

transitional epithelium 

transitional forms 

transitory 

translucence 

translucent 

transmembrane glycoprotein 

transmembranous 

transovarian transmission 

transplantation of cultured autologous melanocytes 

transport medium 

transudation 



transverse furrowing 

transverse furrows on nail surface 

transverse leukonychia 

transverse ridging 

trauma 

trauma sites 

traumatic 

traumatic bleeding under the nail 

traumatic epidermoid cyst 

traumatic ICD 

traumatic implantation of epidermis into the dermis 

traumatic injury 

traumatic inoculation into skin 

traumatic lesions 

traumatic purpura 

traumatic tattoo 

traumatic ulcer 

traumatically grafted epidermis 

traumatized 

traumatized regions|traumatized areas 

treatment 

treatment with biological agents|biological therapy 

trench fever 

trench mouth 

Treponema pallidum|T. pallidum 

treponemal 

treponemal antibody tests 

treponemal infection 

tretinoin 

triamcinolone 

triamcinolone acetonide 

triangular alopecia 

triazoles 

trichiasis 

trichilemmal cyst 

trichinosis 

trichloroacetic acid 

trichoepithelioma 

tricholemmoma 

trichomegaly 

trichomoniasis 

trichomycosis 

Trichosporon infections 

Trichosporon species of yeasts 

trichosporonosis 

trichothiodystrophy 

trichotillomania 

trichrome vitiligo 

trigeminal distribution 

trigger 

trigger factors 

triggering environmental factors 

trimethaphan camsylate 



trimethoprim 

triparanol 

tripe palms 

triphasic color changes 

triple-dose (Weinstein) regimen 

trochanteric region|trochanteric area 

trophic changes 

tropical acne 

trovafloxacin 

truncal lesions 

truncal obesity 

trunk 

trypanosomides 

tryptase 

tubal scarring 

tubelike 

tuberculoid 

tuberculoid granulomas 

tuberculosis abscess 

tuberculosis cutis luposa 

tuberculosis infection 

tuberculosis of the skin|cutaneous tuberculosis  

tuberculosis verrucosa cutis 

tuberculous chancre 

tuberoeruptive 

tuberous 

tuberous sclerosis|sclerosis tuberosa 

tubocurarine 

tufted angioma 

tufted folliculitis 

tularemia 

tumor 

tumor cells 

tumor infiltration 

tumor masses 

tumor necrosis factor-alpha antagonists|TNF-α antagonists 

tumor of intermediate malignant potential 

tumor stage 

tumoral form 

tumorigenic pigment cells 

tumor-infiltrating lymphocytes 

tumor-suppressor genes 

tunnel-like 

turbid 

turnover of the horny layer 

turpentine 

twenty-nail dystrophy|20-nail dystrophy  

twenty-nail syndrome 

tylosis 

tympanic membranes 

type 

type I (IgE-mediated) hypersensitivity reaction 

type I allergy 



type I anaphylactic hypersensitivity 

type IV hypersensitivity reaction 

type VII collagen 

tyramine 

tyrosinase 

Tyson glands 

Tzanck preparation|Tzanck smear 

ulcer 

ulcer base 

ulcer formation 

ulcer with fullthickness skin loss 

ulcerate 

ulcerated 

ulcerated SCC 

ulcerating 

ulcerating BCC 

ulceration 

ulceration of atheromatous plaques 

ulcerations with hemorrhagic crusts 

ulcerative 

ulcerative colitis 

ulcerative LP 

ulceroglandular 

ulceroglandular tularemia 

ulcerovegetative 

ulcus 

ulcus molle 

ultraviolet A phototherapy 

ultraviolet irradiation 

ultraviolet radiation 

ultraviolet radiation therapy 

umbilicated 

umbilication 

umbilicus 

unaffected 

uncircumcised 

uncomplicated 

under Wood light 

undergo necrosis 

undermined 

undermined borders 

undersurface 

undetected 

undiagnosed 

undifferentiated SCC 

uneven pigmentation 

uneven rippled surface 

Unguentum Merck 

unifocal 

unifocal skin 

uniformly 

uniformly pigmented 

uniformly tan macule 



unilateral 

unilateral dysesthesia 

uninvolved 

universal 

universal hypertrichosis 

universal vitiligo 

universally 

Unna boot 

unpigmented 

unresponsive 

unruly hair 

unscented emollients 

unsightly 

unstable psoriasis 

until clear 

untreated 

unwanted hair 

upon palpation 

upper 

upper airway compromise 

upper arms 

upper back 

upper chest 

upper dermis 

upper epidermal necrosis 

upper epidermis 

upper extremities 

upper lip 

upper respiratory tract 

upper thighs 

upper thorax 

upper trunk 

urea in a cream base 

urea-containing creams 

urethra 

urethral culture 

urethral discharge 

urethral meatus 

urethral orifice 

urethritis 

urinalysis 

uroporphyrin 

urosepsis 

ursodeoxycholic acid 

Urticaceae 

urticants 

urticaria factitia|factitious urticaria 

urticaria|urticarial exanthema|urticarial rash 

urticarial 

urticarial eruption 

urticarial lesions 

urticarial papules|papular urticarial lesions 

urticarial pigmentosa 



urticarial reaction 

urticarial response 

urticarial skin 

urticarial skin lesions 

urticarial vasculitis 

urticaria-like eruption 

urticaria-like lesions 

urticarial-type lesions 

urticate 

urtication 

UV irradiation 

UV radiation 

UV testing 

UVA 

UVA exposure 

UVA irradiation 

UVA radiation 

UVA-UVB phototherapy 

UVB erythema 

UVB phototherapy 

UVB-311 therapy 

uveitis 

UVR 

UV-related SCC 

UVR-exposed sites 

UVR-induced lesions 

UVR-induced SCCIS 

uvula 

uwypuklenie 

V of the neck 

vacuolated 

vacuolization 

vacuolization of granular layer 

vaginal 

vaginal candidiasis 

vaginal colonization by Candida 

vaginal discharge 

vaginal introitus 

vaginal odor 

vaginal soreness 

vaginitis 

valaciclovir 

valine 

valley fever 

valproic acid 

vancomycin 

variable 

variable pigmentation 

variable scaling 

variant 

varicella zoster virus 

varicella|chicken pox 

varicose veins 



varicosities 

variegate color 

variegate porphyria 

variegated 

variegated color 

variegated in color 

variegation of color|variegation in color 

variegation of melanin hues 

variola major 

variola minor|alastrim 

variola sine eruptione 

varioliform 

vascular 

vascular abnormalities 

vascular collapse 

vascular complications 

vascular dilatation 

vascular endothelial growth factor|VEGF 

vascular endothelium 

vascular endothelium dysfunction 

vascular friability 

vascular hamartomas 

vascular lesion 

vascular malformations 

vascular obstruction 

vascular spider 

vascular tumors 

vasculitic disease 

vasculitides 

vasculitis 

vasculopathy 

vasoconstriction 

vasospasm 

vault 

vegetating type|florid type 

vegetation 

vegetative 

vegetative lesions 

veins 

vellus hairs 

velvety 

venous injury 

venous insufficiency 

venous lake 

venous malformations 

venous stasis 

venous thrombosis 

venous ulcers 

ventral 

verapamil 

verified by histopathology 

vermilion border of the lip and the buccal mucosa 

vermilion border of the lower lip 



vermilion lip 

vermilion of lower lip 

vermillion border of the lips 

vernal conjunctivitis 

verruca plana 

verruca vulgaris 

verrucae planae juveniles 

verrucoid 

verrucous 

verrucous carcinoma 

verrucous epidermal change 

verrucous epidermal nevus 

verrucous plaques 

verteporfin 

vertex 

vertex area 

vertex hair thinning 

vertical growth phase 

very light skin 

very pruritic 

very slightly raised 

vesication 

vesicle 

vesicle base 

vesicle fluid 

vesicle formation 

vesicle-bulla 

vesicles with clear fluid 

vesicopustules 

vesicular 

vesicular eruption 

vesicular exanthem 

vesicular lesions 

vesicular palmar eczema 

vesiculation 

vesiculobullous 

vesiculobullous disorders 

vesiculobullous eruptions 

vessel occlusion 

vestibular papillae 

vibices|linear hemorrhages 

vibratory angioedema|vibration angioedema 

vibrio infections 

vigorous antibiotic therapy 

vinblastine 

vincristine 

violaceous 

violaceous red 

viral agents 

viral exanthem 

viral illness 

viral infection 

viral sycosis 



viral warts 

virally infected cells 

Virchow cells|lepra cells 

viremic stage of primary infection 

virilization 

virilization symptoms 

virological culture 

visceral involvement 

visceral leishmaniasis 

viscous 

vision problems 

vismodegib 

visual examination 

visual impairment 

visual loss|loss of vision 

visually 

vitamin D analogues 

vitiliginous areas 

vitiliginous macules 

vitiliginous skin 

vitiligo 

vitiligo areas 

vitiligo macules 

vitiligo universalis 

vitiligo-associated disease 

vitiligo-like hypopigmentation 

vitreitis 

vivid red 

V-neck area of the upper chest 

V-nicking 

Vogt-Koyanagi-Harada syndrome 

volar aspects of the wrists 

volar fingers 

volar surface 

volatile chemicals 

volcano sign 

von Recklinghausen disease 

Von Zumbusch psoriasis|pustular psoriasis of von Zumbusch|generalized acute pustular psoriasis (von Zumbusch) 

von Zumbusch pustular psoriasis 

voriconazole 

vulva 

vulva melanomas 

vulvar 

vulvar burning 

vulvar intraepithelial neoplasia 

vulvar lesions 

vulvar melanosis 

vulvar warts 

vulvitis 

vulvovaginal 

vulvovaginitis 

Waardenburg syndrome 

Waldenström's macroglobulinemia|Waldenstrom macroglobulinemia 



wall-like border 

warfarin necrosis 

warfarin-induced cutaneous necrosis 

warm 

warm olive oil compresses 

warmth 

wart-like lesions 

warts 

warty 

warty growth 

warty hyperkeratosis 

water-associated diseases 

waterless hand cleaners 

waves of pustules 

wax and wane 

waxy 

waxy appearing skin 

weakness 

Weber-Cockayne subtype|localized EBS 

webspace intertrigo 

webspaces of feet 

wedge 

wedge-shaped infarcts of the subcutaneous tissue 

weeping 

Wegener granulomatosis 

well-circumscribed 

well-defined 

well-demarcated 

well-established 

well-formed 

well-marginated 

wet compresses 

wet crusts 

wet dressings 

wet dressings with Burow's solution 

wet dressings with cloths soaked in Burow's solution 

wheal response 

wheal|urticarial wheal 

whealing 

wheal-like 

wheal-like plaques 

wheezing 

white and red strawberry tongue|white strawberry tongue 

white cottage cheeselike flecks 

white curd-like material 

white dermographism 

white forelock 

white lines|fine white lines 

white nail dystrophy 

white piedra 

white skin 

white sponge nevus 

white-bluish 



whites 

white-skinned persons 

whorls of fibrous tissue 

Wickham striae 

wide excision with split skin grafting 

widespread 

widespread metastases 

winter itch 

wiped off 

Wiskott-Aldrich syndrome 

with early pattern alopecia 

with erythema and edema 

with induration 

with pigment 

with ring formation 

with surrounding erythema 

with well-defined borders 

Wood lamp 

Wood lamp examination 

Woringer-Kolopp disease 

workup 

worsen 

worsening of the condition 

wound healing 

wound infection 

wound management 

wound myiasis 

Wright stain 

wrinkled 

wrinkling 

wrinkling of surface 

xanthelasma palpebrarum 

xanthoma cells 

xanthoma striatum palmare 

xanthoma tendineum 

xanthoma tuberosum|tuberous xanthomas 

xanthomas|xanthomata  

xerophthalmia 

xerosis 

xerostomia 

X-linked agammaglobulinemia 

X-linked ichthyosis|XLI 

X-linked recessive disease 

X-linked recessive ichthyosis 

x-ray keratoses 

x-ray-induced 

yaws 

yeast forms 

yeasts 

yellow nail syndrome 

yellow scaling 

yellow waxy 

yellowish 



yersiniosis 

yohimbine 

young 

zalcitabine 

zidovudine 

zinc cream 

zinc pyrithione 

Zoon balanitis 

zoonosis 

zoophilic 

zoster sine herpete 

zosteriform 

zygomatic region 

α1-antitrypsin-deficiency panniculitis 

α-hydroxy acids|alpha hydroxy acids|AHAs 

β-adrenergic blockers 

β-blocker 

β-carotene 

δ-aminolevulinic acid 
 

POLISH 

 

„aktywny” brzeg 

„cienki” czerniak 

„galopujące” bielactwo 

„hot comb” alopecia 

„jagodowy” guzek 

„jodełkowaty" układ wykwitów 

„korona łojotokowa” (corona seborrhoica) 

„miejscowe” zakażenie 

„nagie" ziarniniaki 

„niechciane włosy" 

„skórzaste” trzeszczenia nad stawami 

„spaghetti z kulkami mięsnymi" 

„truskawkowy" język 

„twardy” obrzęk 

„usta okopowe"|trench mouth 

„wędrówka” do skóry właściwej 

„wrzód tropikalny” (jungle rot) 

„żylaki limfatyczne” odbytu 

1,2-dwuhydroksybenzeny 

10% roztwór kwasu salicylowego 

2 razy dziennie 

2-5% dziegcie w postaci maści 

2-chlorodezoksyadenozyna 

5-fluorouracyl 

5-metoksypsoralen 

6-metylokumaryna 

7-dehydrocholesterol 

7-karboksyloporfiryna 

8-metoksypsoralen 



absorpcja substancji do organizmu 

acetonid triamcynolonu 

acne keloidalis nuchae|trądzik bliznowcowy karku 

acrochordon 

acrodermatitis enteropathica 

acrokeratosis verruciformis 

actinic prurigo|świerzbiączka letnia 

actinomycotic mycetomas 

acyklowir 

acytretyna 

adalimumab 

adapalen 

adenopatia|powiększenie węzłów chłonnych 

adriamycyna 

afrykańska gorączka kleszczowa 

aftowe owrzodzenia 

aftowe owrzodzenia jamy ustnej|aftowe owrzodzenia w jamie ustnej 

aftowe zapalenie jamy ustnej 

afty 

afty małe 

afty opryszczkowate|opryszczkowate owrzodzenia aftowe 

afty przypominające owrzodzenia 

afty|owrzodzenia aftowe 

againmaglobulinemia sprzężona z chromosomem X 

agresywna układowa mastocytoza 

akantolityczny 

akantoliza 

akantoliza nad warstwą podstawną 

akantoliza występująca pod warstwą rogową 

akantoza 

akantoza z papilomatozą 

akcentacja 

akralna martwica krwotoczna 

akralnie 

akralnie 

akralny|dystalny |zlokalizowany akralnie 

akropachia tarczycowa 

akroparestezje 

akroscleroderma|akroskleroderma|akrosklerodermia 

aksamitny 

aktywne zmiany skórne o charakterze pęcherzyków 

aktywne zmiany w narządzie wzroku 

aktywność androgenowa 

aktywny miejscowo 

albendazol 

albinizm 

albinizm oczno-skórny|bielactwo wrodzone 

albuminuria 

aldakton 

aldehyd cynamonowy 

alergen 

alergen kontaktowy|dany alergen 

alergeny obecne w powietrzu 



alergeny roślinne 

alergeny środowiskowe 

alergia typu I 

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry niezwiązane z wykonywanym zawodem 

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez substancje obecne w powietrzu 

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry związane z wykonywaną pracą zawodową 

alergiczne zapalenie naczyń skóry|allergic cutaneous vasculitis 

alfaksalon 

alitretynoina 

alkohol izopropylowy 

allergic phytodermatitis|alergiczne kontaktowe zapalenie skóry spowodowane roślinami 

alliloaminy 

allodynia 

allogeniczny 

allografty z hodowlanych keratynocytów 

allopurynol 

alopecia areolaris 

alopecia totalis 

alopecia universalis 

amebiaza 

amelanotyczny|amelanotyczny (bezbarwnikowy)|bezbarwnikowy|amelanocytowy|mający postać bezbarwnikową 

amfoterycyna B 

aminofilina 

aminoglikozydy 

aminopenicyliny 

amiodaron 

amleksanoks 

amoksycylina 

amonafid 

ampicylina 

amyloid 

amyloid P component|składowa P amyloidu 

amyloidoza 

amyloidoza AA 

amyloidoza guzkowa 

amyloidoza liszajowata 

amyloidoza pierwotna 

amyloidoza plamista 

amyloidoza układowa 

amyloidoza układowa AA 

amyloidoza związana ze szpiczakiem 

anaboliki 

anafilatoksyny 

anagen|okres anagenu 

anakinra 

analilaksja|reakcja anafilaktyczna 

analiza moczu 

analiza objawów 

analogi heparyny 

analogi witaminy D 

anaplastyczny 



anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy skóry|CALCL|anaplastyczny chłoniak wielkokomórkowy  

anaplazja 

androgeny|preparaty androgenowe 

androstendion 

anergiczny 

anetodermia 

angioblastoma Nakagawy|tufted angioma 

angiogeneza 

angiogenny 

angiokeratoma Fordyce'a 

angiomatoza bakteryjna|bakteryjna naczyniakowatość 

anhydroza|zmniejszone wydzielanie potu|brak pocenia się 

anidulafungina 

ankylostomiaza 

antagonista receptorów bradykininowych 

antagonista receptorów dla endoteliny 

antagoniści czynnika martwicy nowotworów alfa|antagoniści TNF-α 

antagoniści kanałów wapniowych|blokery kanału wapniowego 

antralina 

antropofilny 

antyandrogeny 

antybiotyki pierwszego wyboru 

antybiotyki z grupy erytromycyny 

antybiotykoterapia 

antybiotykoterapia|leczenie antybiotykami  

antygen HLA-B27 

antygenowy 

antygeny MHC klasy I 

antygeny pokarmowe 

antygeny wziewne 

antygeny|alergeny 

antykoagulant toczniowy 

antykoncepcja doustna|doustne leki antykoncepcyjne 

antymetabolity 

antymikrosomalne przeciwciała tarczycowe 

antyproliferacyjny 

antystreptolizyna 

aplikacja 

apokrynowe gruczoły potowe 

apoptotyczne keratynocyty 

apoptoza 

apoptoza keratynocytów 

apozycja limfocytów w stosunku do nekrotycznych keratynocytów 

aromaterapia 

arteriografia 

artrokonidia|artrospory 

artropatia 

artropatia łuszczycowa 

artropatia podobna do tej obserwowanej w hemofilii 

artrospory 

ashy dermatosis|erythema dyschromicum perstans 

asteatosis 

asteatotic dermatitis|xerotic eczema|asteatotic eczema|wyprysk z braku natłuszczania (zimowy)|eczema craquele|zapalenie skóry z przesuszenia|wyprysk zimowy |wyprysk asteatotyczny 



astma 

asymetria twarzy 

asymetryczne i guzkowe powiększenie tarczycy 

asymetryczne zajęcie dystalnych stawów kończyn górnych 

asymetryczne zapalenie kilku stawów 

asymptomatyczny|nie dający objawów|niedający objawów subiektywnych|nie wywołujący dolegliwości|mający przebieg bezobjawowy|przebiegający bezobjawowo 

asynchronicznie 

ataki bardzo silnego bólu 

atopia 

atopowa osutka ciężarnych 

atopowe zapalenie rogówki i spojówki 

atopowe zapalenie skóry u dorosłych 

atopowe zapalenie skóry u dzieci 

atopowe zapalenie skóry w okresie niemowlęcym 

atopowe zapalenie skóry|zmiany w przebiegu atopowego zapalenia skóry 

atrofia jednostki włosowo-łojowej 

atrofia mieszków włosowych 

atrofia naskórka 

atrofia nerwu wzrokowego|zanik nerwu wzrokowego 

atrofia skóry właściwej|zanik skóry 

atrofia|zanik|zmiany atroficzne 

atroficzny|zanikowy 

atrophodermia Pasini-Pierini 

atropina 

atypia 

atypia koilocytowa 

atypia limfocytów 

atypia melanocytów warstwy podstawnej 

atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu 

atypowy 

atypowy żółtakowłókniak 

autoalergeny 

autoalergizacja 

autoamputacja 

autoantygen 

autoimmunologiczne choroby pęcherzowe 

autoimmunologiczne zespoły zapalne 

autoimmunologiczny 

autoimmunologiczny|immunologicznie-zależny 

autoinokulacja 

autologiczne przeszczepy mini-punch 

autologiczne przeszczepy Thierscha 

autoprzeciwciała 

autoprzeciwciała anty-FcεRI 

autoprzeciwciała przeciwko glikoproteinie o masie 130 kDa 

autoreaktywna odpowiedź immunologiczna 

azatiopryna 

azbestopodobne nagromadzenie łuski 

azitromycyna 

azole 

azole w kremie|kremy z grupy azoli 

aztreonam 

bacytracyna 



badania alergologiczne 

badania biochemiczne 

badania czynnika reumatoidalnego 

badania diagnostyczne|diagnostyka |badania dodatkowe 

badania hematologiczne 

badania hematologiczne|morfologia krwi 

badania immunohistochemiczne|badanie immunohistochemiczne 

badania laboratoryjne 

badania laboratoryjne 

badania laboratoryjne 

badania serologiczne 

badania serologiczne 

badania serologiczne w kierunku kiły 

badania serologiczne w kierunku zakażenia HIV 

badania serologiczne|badania immunologiczne 

badanie 

badanie bakteriologiczne 

badanie biochemiczne krwi 

badanie cytologiczne szyjki macicy|cytologia szyjki macicy|ocena rozmazu w barwieniu Papanicolau 

badanie endoskopowe 

badanie fizykalne 

badanie histopatologiczne 

badanie histopatologiczne próbki płytki paznokciowej 

badanie histopatologiczne|badanie histopatologiczne skóry 

badanie histopatologiczne|histologia |badanie histologiczne|obraz histologiczny 

badanie histopatologiczne|obraz histopatologiczny 

badanie immunofluorescencyjne 

badanie immunofluorescencyjne 

badanie immunogenetyczne 

badanie immunologiczne 

badanie immunopatologiczne 

badanie immunopatologiczne|immunopatologia 

badanie kliniczne 

badanie kolposkopowe odbytu 

badanie krwi 

badanie mikrobiologiczne 

badanie mikroskopowe 

badanie mikroskopowe w ciemnym polu widzenia 

badanie ogólne|badanie podmiotowe 

badanie okulistyczne 

badanie parazytologiczne 

badanie przedmiotowe 

badanie radioimmunologiczne 

badanie serologiczne pod kątem chorób pasożytniczych 

badanie układu dopełniacza 

badanie w ciemnym polu widzenia 

badanie w lampie szczelinowej 

badanie w lampie Wooda 

badanie z KOH|test z KOH|badanie mikologiczne z KOH|barwienie KOH  

badanie zeskrobin|zeskrobiny 

bakteryjna plamica wątrobowa 

bakteryjne zapalenie mieszków włosowych 

baktrim 



balanitis circinata |zapalenie żołędzi obrączkowate 

balanitis xerotica obliterans|BXO 

balsam peruwiański 

barbiturany 

bardziej wybarwiony|o ciemniejszej karnacji  

bardzo bolesne, drobne owrzodzenia 

bardzo bolesny|niezmiernie bolesny  

bardzo bolesny|niezwykle tkliwy 

bardzo bolesny|wyjątkowo bolesny 

bardzo ciemna skóra|skóra o zabarwieniu ciemnobrązowym 

bardzo jasna skóra 

bardzo nasilone nadmierne rogowacenie 

bardzo nieregularny|wysoce nieregularny 

bardzo swędzący|charakteryzujący się bardzo silnym świądem|niezwykle swędzący 

bardzo swędzący|silnie swędzący 

bariera naskórkowa 

bariera skórna 

bariera skórna|bariera naskórkowa 

bartoneloza 

barwienie chlorazolem black E 

barwienie Giemsy 

barwienie HMB-45 

barwienie karminą 

barwienie KOH|preparat KOH 

barwienie metodą Dieterle 

barwienie metodą Grama 

barwienie metodą Grama wymazów 

barwienie metodą Swartz-Lamkin 

barwienie PAS 

barwienie Wrighta|barwnik Wrighta 

barwnik 

barwnik Castellaniego 

barwnik fluoresceinowy 

barwnik fotodynamiczny 

barwnik krwi (hem) 

barwnik melanina 

barwnik rozmieszony punktowo|nakrapiane przebarwienia 

barwnik w skórze właściwej 

barwniki wykazujące fluorescencję 

barwnikowa plama 

barwnikowa postać raka podstawno-komórkowego 

barwnikowe dermatozy plamicze 

barwnikowe komórki znamionowe 

barwnikowe NMN 

barwnikowe znamię wrzecionowato- i nabłonkowatokomórkowe 

barwnikowy 

barwnikowy|o ciemniejszej karnacji|mający ciemną karnację|zabarwiony|zawierający barwnik|przebarwiony |ciemny|wybarwiony 

bawełniana końcówka aplikatora 

bawełniany gazik 

baza typu olej-w-wodzie 

bazofile 

bąbel|bąbel pokrzywkowy|utworzyć bąble pokrzywkowe 

bąble pokrzywkowe 



bąble pokrzywkowe|pokrzywkowate zmiany|wykwity pokrzywkowate 

bączkujące drożdżaki 

beksaroten 

beleczki 

belimumab 

benoksaprofen 

benzodiazepiny 

benzoesan benzylu 

benzoesany 

benzofenony 

benzokaina 

berloque dermatitis 

bez pępkowatego zagłębienia 

bez wysięku 

bez zaburzeń endokrynologicznych 

bez złuszczania 

bez zmian krwotocznych 

bezbarwnikowy 

bezkomórkowy 

beznadżerkowy 

bezpostaciowy 

bezpośrednia fluorescencja przeciwciał przeciw T. pallidum|DFA-TP 

bezpośrednia immunofluorescencja 

bezpośrednie badanie mikroskopowe 

bezpośrednie naciekanie 

bezwodne płyny do czyszczenia rąk 

bezzapachowe emolienty 

biała dystrofia płytek paznokciowych 

biała piedra 

biała powierzchowna grzybica paznokci|biała powierzchowna onychomycoza  

białaczka skóry 

białaczka z komórek tucznych 

białaczkowe monocyty 

białawy|off-white 

białe ogniska o serowatym wyglądzie 

białe pasmo włosów|białe pasmo włosów (grzywka) na czole 

białe prążki 

białka centromerowe 

białka desmosomalne 

białka hemidesmosomów keratynocytów 

białka włóknikowe amyloidu 

białko fibrynowe 

białko ostrej fazy - surowiczy amyloid A 

białko włókienkowe 

białkowy rdzeń 

biało-czerwony język|biało-malinowy język 

biało-sinawy 

biały dermografizm 

biały nalot o wyglądzie zsiadłego mleka 

bielactwo na granicy czerwieni wargowej lip-tip 

bielactwo odśrodkowe nabyte Suttona 

bielactwo segmentalne 

bielactwo uogólnione 



bielactwo uogólnione 

bielactwo|bielactwo nabyte|wykwity bielacze 

biochromy 

biopsja nacinająca|biopsja polegająca na nacięciu|biopsja przez nacięcie 

biopsja odciskowa 

biopsja pobrana ze zmian chorobowych 

biopsja polegająca na usunięciu zmiany w całości|biopsja polegająca na wycięciu całej zmiany  

biopsja punktowa sztancą|biopsja punktowa |biopsja sztancą |biopsja igłowa 

biopsja skalpelem|biopsja chirurgiczna 

biopsja skóry głowy 

biopsja ścinająca|biopsja styczna 

biopsja węzła wartowniczego 

biopsja z całkowitym wycięciem 

biopsja ze zmian skórnych|biopsja ze zmian chorobowych  

biopsja zmian skórnych|badanie histopatologiczne wycinka skóry|biopsja ze zmiany 

biopsja|pobranie wycinka|badanie histopatologiczne|wykonać biopsję 

bitionol 

blade odbarwione obszary 

bladoczerwony 

bladość skóry 

blady 

blastomikoza 

blastomikoza północnoamerykańska 

blaszka jasna błony podstawnej 

blaszka jasna|lamina lucida 

blaszka macierzysta 

blaszka macierzysta w przebiegu łupieżu rumieniowego 

blaszka|tarczka|naciek|ognisko|zmiana naciekowa|plama 

blaszki lipidowe 

blaszki obrzękowe 

blaszki pokryte nadżerkami|blaszki z nadżerkami 

blaszki przypominające monety 

blaszki warstwy rogowej 

blaszki, w których obrębie stwierdza się lichenifikację 

blaszki, w których obrębie stwierdza się słabo nasilony rumień 

blaszki, w obrębie których widoczna jest lichenifikacja 

blaszkowate złuszczanie hiperkeratotyczne 

blaszkowaty|mający strukturę blaszkowatą 

blednący przy ucisku|blednący 

bleomycyna 

blepharophyma 

blisko rozmieszczone|skupione blisko siebie  

blizna 

blizna chirurgiczna 

blizna po biopsji 

bliznopodobny 

bliznowacenie jajowodów 

bliznowacenie powierzchni oka 

bliznowacenie rogówki 

bliznowacenie skóry twarzy 

bliznowacenie w obrębie skóry głowy 

bliznowacenie z tworzeniem zatok 

bliznowacenie|blizny 



bliznowaciejące wywinięcie powieki 

bliznowaciejące zapalenie mieszków karku|follicultis keloidalis nuchae 

bliznowaciejące zapalenie mieszków włosowych 

bliznowaciejące zapalenie mieszków włosowych|folliculitis keloidalis 

bliznowce 

bliznowce|keloidy 

blizny Parrota 

blizny pooparzeniowe 

blizny przerostowe|przerośnięte blizny 

bliższe części ud 

bliższy koniec 

blokery receptorów H2 

blokery β-adrenergiczne 

błękit metylenowy 

błękit toluidyny 

błękitny palec 

błona kolodionowa 

błona podstawna 

błona podstawna 

błona śluzowa 

błona śluzowa jamy ustnej 

błona śluzowa jamy ustnej i gardła 

błona śluzowa narządów płciowych 

błona śluzowa odbytnicy 

błona śluzowa okolicy anogenitalnej 

błona śluzowa okolicy odbytu 

błona śluzowa policzków 

błona śluzowa warg 

błonica skóry|błonica skórna 

błony bębenkowe 

błony śluzowe 

błony śluzowe narządów płciowych 

błyszczący 

błyszczący 

błyszczący|połyskujący|lśniący 

Bockhart impetigo 

boczna powierzchnia języka 

boczna powierzchnia klatki piersiowej 

boczna powierzchnia stopy 

boczne części płytek paznokciowych 

boczne oświetlenie 

boczne powierzchnie dłoni 

boczne powierzchnie palców 

boczne powierzchnie szyi 

boczne powierzchnie ud 

boczne przemieszczenie przyśrodkowych kątów szpar powiekowych 

boczno-grzbietowa powierzchnia stopy 

bodźce prowokujące wystąpienie świądu 

boleć 

bolesna tłuszczakowatość 

bolesne powiększenie węzłów chłonnych|bolesna limfadenopatia 

bolesne przełykanie 

bolesne szczeliny 



bolesne wykwity 

bolesność palców 

bolesność podeszew 

bolesność w okolicy pochwy 

bolesność|ból|dolegliwości bólowe  

bolesność|znaczna tkliwość |tkliwość 

bolesny|boleć|wywołujący dolegliwości bólowe 

borelioza|choroba z Lyme  

bosentan 

bowenoidalny 

ból pojawiający się w przypadku wystąpienia owrzodzeń 

ból przy oddawaniu moczu 

ból skóry 

ból stawów|bóle stawowe 

ból tylnej części gałki ocznej 

ból w miejscu nadżerek 

ból w miejscu nadżerek 

ból w obrębie skóry owłosionej głowy 

ból zatok przynosowych 

bóle mięśniowe 

bradykinina 

brak 

brak czucia bólu 

brak miesiączki 

brak odruchu rogówkowego 

brak ostrego odgraniczenia wykwitów 

brak paznokci|anonychia|całkowita utrata paznokci 

brak płytek paznokciowych|utrata płytek paznokciowych 

brak węchu 

brązowa hipermelanoza 

brązowawo-szary 

brązowo-czerwony|brązowawo-czerwony 

broda 

brodawczak 

brodawczaki krtani 

brodawczakowatość układu oddechowego|brodawczaki dróg oddechowych 

brodawczakowaty|brodawkowaty|brodawkujący 

brodawka łojotokowa|rogowacenie łojowe 

brodawka płaska 

brodawka skórna 

brodawka zlokalizowana poza podeszwą stopy 

brodawka zwykła 

brodawki hiperkeratotyczne 

brodawki łojotokowe 

brodawki międzyzębowe 

brodawki mozaikowe 

brodawki nitkowate 

brodawki nitkowate 

brodawki o średnim stopniu ryzyka 

brodawki o układzie obrączkowatym 

brodawki okolicy anogenitalnej 

brodawki okołopaznokciowe 

brodawki olbrzymie 



brodawki peruwiańskie 

brodawki płaskie 

brodawki płaskie młodocianych 

brodawki płciowe rogowaciejące zewnętrznych narządów płciowych 

brodawki płciowe|genital warts 

brodawki podeszwowe|brodawki stóp 

brodawki prącia 

brodawki przedsionka pochwy|vestibular papillae 

brodawki rogowaciejęce 

brodawki rzeźników 

brodawki skórne 

brodawki skórne|brodawki skóry  

brodawki spojówek 

brodawki sromu 

brodawki w obrębie dłoni|brodawki dłoni 

brodawki wirusowe 

brodawki wirusowe na dłoniach 

brodawki zewnętrznych narządów płciowych 

brodawki zwykłe 

brodawki|brodawki zwykłe|brodawki wirusowe  

brodawkowate twory|zmiany brodawkowate|brodawki 

brodawkowatość|papillomatoza|brodawczaki 

brodawkowaty 

brodawkowaty 

brodawkowaty 

brodawkowaty przerost naskórka 

brodawkowaty przerost naskórka 

brodawkowaty przerost naskórka o powierzchni przypominającej kostkę brukową 

brodawkowaty rozrost 

brodawkowaty|brodawkujący 

brodawkowaty|brodawkujący 

brodawkowaty|pomarszczony|z obecnością bruzd|pokarbowany 

brodawkowy przerost 

brodawkujące tarczki 

bromki 

bromodeoksyurydyna 

bromoderma 

bromokryptyna 

brucelloza 

bruzda 

bruzda uszna tylna 

bruzda zażołędna|rowek zażołędny  

bruzda|wyżłobienie 

bruzdy 

bruzdy 

bruzdy na dłoniach 

bruzdy na powierzchni dłoniowej rąk 

bruzdy skórne 

bruzdy skórne|okolice fałdów skóry 

bruzdy|pobruzdowanie 

brzeg obrąbka małżowiny usznej 

brzeg|obwódka|obrzeże 

brzegi 



brzuszna część 

bubonulus 

budesonid 

budowa skóry 

bujające wykwity 

bujający 

bujający z rozpadem 

bujający|ekspansywny  

bullosis diabeticorum 

bullous ichthyosiform erythroderma 

bulwiasty|guzowaty 

bulwiasty|rozdęty/bulwiasty|poszerzony 

butoksyd 

butyrofenon 

być uogólnionym 

callus-like circumscribed hyperkeratoses|ograniczone nadmierne rogowacenia przypominające odcisk 

cała grubość naskórka 

całkowita depigmentacja 

całkowita dystrofia paznokcia|całkowita dystrofia paznokci |całkowita dystrofia płytek paznokciowych 

całkowita remisja 

całkowita utrata włosów na skórze owłosionej głowy 

całkowite rozwarstwienie paznokcia 

całkowite wyłysienie w obrębie skóry owłosionej głowy|całkowite łysienie na skórze owłosionej głowy  

całkowity odrost włosów 

całkowity zanik aparatu paznokciowego 

candida albicans 

carcinoma cunicalatum|rak kolczystokomórkowy brodawkujący podeszwy stopy 

cechy dwufazowej aktywacji limfocytów T 

cechy histopatologiczne 

cechy keratynizacji 

cechy morfologiczne 

cechy rogowacenia 

cechy topograficzne 

cefaklor 

cefalosporyny 

cefiksym 

cefoksytyna 

cefotaksym 

ceftriakson 

ceftyzoksym 

celekoksyb 

centralne łysienie bliznowaciejące odśrodkowe 

centralne przejaśnienie 

centralnie położony|centralny|w części centralnej |w centralnym punkcie|w części środkowej 

centralny otwór|centralny punkt 

ceramidy 

cetyryzyna 

cewka moczowa 

cętkowana powierzchnia 

cętkowany 

chancre mou 

chancriform syndrome 

chaotyczny układ kolorów 



charakterystyczne pogrubienie rysów twarzy - twarz lwia|twarz lwia|leonine facies|facies leonina|pogrubienie rysów twarzy (facies leonina) 

charakterystyczne punktowe blizny 

charakterystyczny 

charakterystyczny|patognomoniczny 

charakteryzująca się występowaniem podnaskórkowych pęcherzy|pęcherz podnaskórkowy 

charakteryzujący się niewielką tkliwością 

charakteryzujący się silnym świądem 

chełboczący 

chełbotanie 

chemiczne czynniki drażniące 

chemotaksja 

chemotaksja 

chemotaktyczny 

chiclero ulcers 

chikungunya 

chinakryna 

chinidyna 

chinolony 

chirurgicznie|chirurgiczny 

chlamydialne zapalenie cewki moczowej 

chloasma 

chlorambucyl 

chloramfenikol 

chlorek aluminium 

chlorek kobaltu 

chlorfeniramina 

chlorochina 

chloroma 

chlorotiazyd 

chlorowane fenole 

chlorowodorek chinakryny 

chlorpromazyna 

chlorpropamid 

chłoniak 

chłoniak o niskim stopniu złośliwości 

chłoniak pierwotnie skórny 

chłoniak rzekomy 

chłoniaki skóry 

cholekalcyferol 

cholestaza 

cholestaza ciężarnych 

cholestyramina 

chondrodermatitis nodularis helicis 

chondrosarcoma|chrzęstniakomięsak 

choroa włosów 

choroba akantolityczna 

choroba autoimmunologiczna 

choroba Bazina 

choroba Behçeta 

choroba Bourneville’a-Pringle’a 

choroba Bowena 

choroba Bowena okolicy odbytu 

choroba Burgera 



choroba Carrióna 

choroba Chagasa 

choroba charakteryzująca się obecnością włóknienia 

choroba Csillaga 

choroba Dariera|choroba Dariera-White'a 

choroba Dercuma 

choroba dermatologiczna 

choroba dermatologiczna|choroba skóry 

choroba dermatologiczna|choroba skóry 

choroba dłoni, stóp i jamy ustnej 

choroba dziedziczona jako częściowo dominująca 

choroba dziedziczona recesywnie z chromosomem X 

choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący 

choroba endokrynologiczna 

choroba Foxa-Fordyce'a 

choroba Gougerota-Bluma 

choroba Grovera 

choroba Hailey-Hailey 

choroba Handa-Schüllera-Christiana 

choroba Hecka 

choroba internistyczna 

choroba Kawasaki 

choroba kociego pazura 

choroba Leinera 

choroba Letterera-Siwego 

choroba limfoproliferacyjna 

choroba Majocchiego 

choroba Mastersa|STARI 

choroba Mondora|sclerosing phlebitis 

choroba naczyń obwodowych|obwodowe choroby naczyń 

choroba o charakterze bąbli pokrzywkowych|bąble pokrzywkowe 

choroba odzwierzęca 

choroba ogólnoustrojowa 

choroba Pageta 

choroba pęcherzowa 

choroba pęcherzowa 

choroba pęcherzowa błon śluzowych 

choroba pęcherzowa dializowanych 

choroba pęcherzowa skóry 

choroba posurowicza 

choroba przypominająca chorobę z Lyme 

choroba reumatyczna 

choroba Schamberga 

choroba skóry zajmująca aparat paznokciowy 

choroba Sneddona-Wilkinsona 

choroba systemowa|choroba układowa 

choroba tarczycy 

choroba tkanki łącznej 

choroba trądzikopodobna 

choroba trądzikopodobna|zaburzenie trądzikopodobne  

choroba von Recklinghausena 

choroba wirusowa 

choroba Woringera-Koloppa 



choroba zapalna naczyń 

choroba zawodowa 

choroba ziarniniakowa 

choroba zimnych aglutynin 

choroba związana z bielactwem 

choroba związana z fotonadwrażliwością 

choroba|schorzenie|zaburzenia 

choroba|stan 

choroba|zajęcie|zakażenie|infekcja 

chorobotwórczość dermatofitów 

choroby manifestujące się zmianami skórnymi 

choroby odzwierzęce wywoływane przez wirusy z rodziny Pox 

choroby perforujące skóry 

choroby pęcherzykowo-pęcherzowe 

choroby przebiegające z martwicą naskórka 

choroby przypominające rybią łuskę 

choroby skóry 

choroby skóry i błon śluzowych 

choroby skóry zaostrzane przez światło 

choroby skóry|choroba skóry 

choroby układowe tkanki łącznej 

choroby współistniejące 

choroby wywołane przez wirusy z rodziny Pox 

choroby wywołujące swędzenie skóry 

choroby z nadlepkością krwi 

choroby zapalne skóry 

choroby zapalne skóry owłosionej głowy 

choroby związane z nadwrażliwością na światło 

choroby związane z zaburzeniami pigmentacji|zaburzenia pigmentacji  

choroby związane z zaburzeniami rogowacenia|zaburzenia rogowacenia 

choroby związane ze środowiskiem wodnym 

choroby, w czasie których nasilone są procesy kataboliczne 

chorzy na łuszczycę 

chromanie przestankowe 

chromanie|chromanie przestankowe 

chromiany 

chromoblastomikoza|chromomikoza 

chromogenny 

chromogranina A 

chrzęstniak śródkostny|enchondroma 

chylomikronemia 

chylomikrony 

ciała kłębkowe 

ciałka asteroidalne 

ciałka Donovana 

ciałka koloidalne Civatte’a|ciałka włókienkowe|ciałka Civattego|ciałka koloidowe|ciałka koloidalne 

ciałka Medlara 

ciałka Meissnera 

ciałka mięczakowe 

ciałka Odlanda 

ciałka okrągłe|corps ronds 

ciałka Paciniego 

ciałka twardzinowe|miedziaki 



ciało kłębkowe 

ciastowaty 

ciągłe krostkowe zapalenie skóry kończyn|zapalenie ciągłe krostowe skóry kończyn Hallopeau 

ciągłe leczenie supresyjne 

ciągłe pocieranie 

ciągłość cytoplazmy pomiędzy keratynocytami 

ciągły 

ciemieniucha 

ciemne grudkowe zapalenie skóry 

ciemnienie koloru włosów 

ciemno zabarwiony|z ciemną karnacją 

ciemnobrązowy 

ciemnobrązowy 

ciemnoczerwony 

ciemnoczerwony|mięsistoczerwony|silnie zaczerwieniony|barwy ciemnowiśniowej|barwy żywoczerwonej 

ciemnoróżowy 

ciemny 

cienie do powiek 

cienkie zakotwiczające filamenty 

ciepłe kompresy nasączone oliwką 

ciężka inwazja S. scabiei 

ciężki trądzik 

ciężki|o ciężkim przebiegu|nasilony|bardzo nasilony|o nasilonym przebiegu|silny|głęboki 

ciężkie formy łączonych zaburzeń odporności 

cisplatyna 

co drugi dzień 

cofać się 

cofnięcie dziąseł 

complex aphthosis 

cuchnący zapach 

cukrzyca o wczesnym początku 

cydofowir 

cygnolina 

cykl komórkowy (turnover) śródbłonka 

cykl komórkowy w warstwie rogowej 

cykl mieszka włosowego 

cykl naskórkowy 

cykl swędzenie-drapanie 

cykl włosowy 

cykliny 

cyklofosfamid 

cyklopiroks olaminy 

cyklosporyna 

cylindryczna próbka skóry 

cymetydyna 

cyprofloksacyna 

cysta łojowa|torbiel włosowa|torbiel naskórkowa|kaszak 

cysta naskórkowa|torbiel naskórkowa 

cysta|torbiel 

cysteina 

cystic hygroma 

cysty śluzowe palców 

cytarabina 



cytokeratyna 

cytokiny 

cytokiny pobudzające włóknienie 

cytoliza 

cytologia eksfoliacyjna|ocena rozmazu według systemu Bethesda 

cytologia|badanie cytologiczne 

cytoplazma 

cytotoksyczna reakcja komórkowa 

cytotoksyczne uszkodzenie 

czarna piedra 

czarny drożdżak|Hortaea werneckii 

czarny strup 

czarny strup 

czas naskórkowego cyklu komórkowego 

czas przejścia 

czerniak 

czerniak amelanocytowy|czerniak bezbarwnikowy 

czerniak błon śluzowych 

czerniak desmoplastyczny 

czerniak dystalny 

czerniak dystalny wywodzący się z plamy soczewicowatej|czerniak typu acral lentiginous melanoma 

czerniak guzkowy|guzkowa postać czerniaka|guzkowy typ czerniaka 

czerniak in situ 

czerniak odbytu i odbytnicy 

czerniak powstający de novo 

czerniak powstający w dysplastycznym NMN 

czerniak powstający z prekursorów 

czerniak przerzutowy|przerzuty czerniaka 

czerniak skóry|czerniak  

czerniak szerzący się powierzchownie 

czerniak w obrębie jamy ustnej i gardła 

czerniak wywodzący się ze złośliwej plamy soczewicowatej|czerniak powstający ze złośliwej plamy soczewicowatej|czerniak ze złośliwej plamy soczewicowatej  

czerniaki jamy ustnej 

czerniaki na narządach płciowych 

czerniaki warg sromowych 

czerwienica bolesna kończyn 

czerwienica prawdziwa 

czerwienienie i rumienienie się 

czerwień dolnej wargi 

czerwień wargowa 

czerwień wargowa wargi dolnej 

czerwona twarz 

czerwona twarz 

czerwone guzki 

czerwone zabarwienie|czerwony kolor |zaczerwienienie|rumień 

czerwone, zapalne guzki 

czerwono-fioletowy 

czerwono-fioletowy|fioletowy 

czerwonopomarańczowy 

części ciała 

części ciała zakryte ubraniem 

częściowo martwiczy 

częściowo pokryty krwotocznymi strupami 



częściowo pokryty nadżerkami|z obecnością nadżerek 

częściowo pokryty nadżerką 

częściowo pokryty owrzodzeniem 

częściowo pokryty strupami 

częściowo pokryty strupem 

częściowo spoisty 

część 

część plamiasta 

część środkowa pleców 

część ustna gardła|jama ustna i gardło|jama ustno-gardłowa 

czołowe łysienie włókniejące 

czołowo-skroniowy 

czop 

czopy keratyny 

czopy rogowe w mieszkach włosowych|zaczopowanie mieszków włosowych|rogowacenie mieszkowe|czopy rogowe w ujściach mieszków włosowych 

czopy rogowe w ujściach mieszków włosowych 

czopy rogowe w ujściach mieszków włosowych 

czubek głowy 

czubek głowy|okolica szczytowa głowy 

czubek nosa 

czuły na ból|bolesny|tkliwy 

czynnik drażniący|substancja drażniąca 

czynnik Hagemana 

czynnik pobudzający kolonie granulocytów 

czynnik sprawczy|czynnik etiologiczny 

czynnik wywołujący 

czynnik wywołujący pojawienie się zmian 

czynniki antygenowe 

czynniki genetyczne 

czynniki genetyczne 

czynniki mikrobiologiczne 

czynniki nasilające objawy|czynniki zaostrzające przebieg choroby|czynniki pogarszające przebieg choroby 

czynniki patofizjologiczne 

czynniki powodujące degranulację komórek tucznych 

czynniki predysponujące 

czynniki prowokujące zmiany 

czynniki toksyczne 

czynniki wywołujące objawy 

czynniki wywołujące pokrzywkę 

czynniki wywołujące|czynniki wyzwalające|czynniki predysponujące 

czynniki wyzwalające 

czynniki wzrostowe 

czynniki zaostrzające przebieg choroby 

czyraczność|czyraki 

czyrak 

czyrak gromadny 

czyrak z Bagdadu 

czyrak z Delhi 

czysta lidokaina 

czysto skórne NMN 

dający nasilone objawy subiektywne 

dakarbazyna 

daktynomycyna 



danazol 

dane z badań serologicznych w okresie rekonwalescencji 

dapson 

daunorubicyna 

dawać przerzuty 

dawać reakcje krzyżowe 

dawka kumulacyjna|dawka sumaryczna 

dawka początkowa 

dawka podtrzymująca 

dawki podzielone 

dawkowanie 

defekt kosmetyczny|zmiany w okolicach istotnych ze względów kosmetycznych|kosmetyczna deformacja 

defensyny 

defluvium 

deformacje kostne 

degeneracja|zwyrodnienie  

degranulacja 

degranulacja komórek tucznych 

dehydroepiandrosteron 

dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa 

dehydrogenaza mleczanowa|LDH 

dekolt 

dekolt 

dekolt|górna część klatki piersiowej 

deksametazon 

dekstran 

delayed-type stinging 

delikatne drapanie 

delikatne złuszczanie|drobne złuszczanie  

delikatne złuszczanie|nieznaczne złuszczanie 

delikatnie uniesiona zmiana 

delikatny|drobny|cienki 

demeklocyklina 

demetylchlortetracyklina 

demodekoza 

denaturacja białek 

dendryty 

dendrytyczny melanocyt 

dermabrazja 

dermal melanocytoma 

dermapatia 

dermatofitowe zapalenie mieszków włosowych|zapalenie mieszków włosowych wywołane przez dermatofity 

dermatofitoza aparatu paznokciowego 

dermatofitoza nieowłosionej skóry twarzy 

dermatofity 

dermatoheliosis|starzenie się skóry pod wpływem światła|uszkodzona skóra pod wpływem słońca|cechy przewlekłego słonecznego uszkodzenia skóry|skóra uszkodzona przez słońce|cechy uszkodzenia posłonecznego|fotostarzenie 

dermatolog 

dermatologia 

dermatologia kliniczna 

dermatologia kosmetyczna 

dermatologiczny 

dermatologiczny 

dermatom 



dermatopatia cukrzycowa 

dermatophytid 

dermatosis artefacta 

dermatoskop 

dermatoskopia cyfrowa 

dermatoskopia|badanie dermoskopowe|dermatoskop|demoskopia 

dermatotropowy 

dermatoza neutrofilowa 

dermatoza palczasta 

dermatoza|choroba skóry 

dermografizm 

dermografizm|pokrzywka wywołana 

dermolityczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka 

dermolityczny 

deskowaty 

desmogleina 1 

desmogleiny 

desmokoliny 

desmoplakina I 

desmoplakiny 

desmoplastyczny 

desmoplazja 

desmosomalny 

desmosomy 

desmozyna 

destrukcja paznokci 

destrukcja płytki paznokciowej|zniszczenie płytki paznokciowej  

dezynfekujący żel alkoholowy 

diagnostycznie ułamane włosy 

diagnostyka chorób dermatologicznych|diagnostyka dermatologiczna|diagnoza dermatologiczna 

diagnostyka różnicowa 

diagnostyka|rozpoznanie 

diaskopia 

diazotan izosorbidu 

diazyd 

dibromosalicylanilid 

dideoksyinozyna 

dietylstilbestrol 

difencypron 

difenhydramina 

difenylhydantoina 

diflunisal 

difluorometyloornityna 

diklofenak 

dikloksacylina 

diksyrazin 

diltiazem 

diody elektroluminescencyjne 

dioksan 

dipropionian betametazonu 

disulfiram 

diuretyki tiazydowe 

D-ksyloza 



DLE błon śluzowych|toczeń krążkowy błon śluzowych 

dłonie 

dłoniowa powierzchnia palców 

dłoniowe powierzchnie nadgarstków 

długo utrzymujący się 

długo utrzymujący się|przewlekły|przedłużający się|długotrwały 

długotrwające owrzodzenia na podłożu niewydolności żylnej 

DM bez zajęcia mięśni|zapalenie skórno-mięśniowe bez zajęcia mięśni|amiopatyczne DM|DM bez objawów mięśniowych 

DM z minimalnym zajęciem mięśni|zapalenie skórno-mięśniowe z minimalnym zajęciem mięśni 

DMSO|dwumetylosulfodenek 

DNA topoizomeraza I 

dnawe zapalenie stawów|dna moczanowa  

dno|podłoże 

do ustąpienia wykwitów|do ustąpienia objawów |do ustąpienia zmian 

dobrze napięty 

dobrze napięty|napięty 

dobrze odgraniczony 

dobrze odgraniczony|wyraźnie odgraniczony 

dobrze odgraniczony|wyraźnie odgraniczony 

dobrze odgraniczony|wyraźnie odgraniczony|dobrze zaznaczony 

dobrze przylegający|przylegający 

dobrze ukształtowany|dobrze uformowany 

docetaksel 

dodatkowe objawy|obecność zmian dodatkowych|objawy towarzyszące 

dodatni 

dodatni wynik badania węzła wartowniczego 

doksepina 

doksorubicyna 

doksycyklina 

dolegliwości bólowe brzucha|ból brzucha 

dolegliwości bólowe stawów 

dolegliwości bólowe związane z zapaleniem nerwów 

dolegliwości reumatyczne 

dolegliwości stawowe 

dolegliwości stawowe 

dolegliwość 

dolna część boku tułowia 

dolna część pleców 

dolna część skóry właściwej|dolne warstwy skóry właściwej 

dolna powieka 

dolna warga 

dołeczki na dłoniach i podeszwach 

dołeczki o jednorodnym układzie 

dołki naparstkowe 

doły łokciowe i podkolanowe 

doły łokciowe|zgięcia łokciowe 

doły podkolanowe 

domięśniowo 

domięśniowo 

dominujący objaw 

dosyć ostro odgraniczony brzeg 

dośrodkowo|proksymalnie  

dot. błon śluzowych|śluzówkowy 



dot. brzucha|lokalizujący się na skórze brzucha 

dot. dziąseł 

dot. gałki ocznej 

dot. gardła 

dot. jednostki włosowo-łojowej 

dot. krtani 

dot. łechtaczki 

dot. migdałków 

dot. moszny 

dot. odbytnicy 

dot. okolic podsutkowych 

dot. okolic wyprzeniowych 

dot. okolicy anogenitalnej 

dot. okolicy czołowo-ciemieniowej 

dot. okolicy krzyżowej 

dot. okolicy mostkowo-obojczykowej 

dot. okolicy odbytu 

dot. okolicy okołogenitalnej 

dot. okolicy okołooczodołowej|wokół oczu|w okolicy oczu |postać okołooczodołowa 

dot. pach|dot. okolicy pach|w dole pachowym 

dot. pachwin 

dot. palców 

dot. pochwy 

dot. podeszw stóp 

dot. podniebienia 

dot. prącia 

dot. przełyku 

dot. skóry właściwej|zlokalizowany w skórze|skórny|zlokalizowany w skórze właściwej|dermalny 

dot. skóry|skórny 

dot. sromu 

dot. sromu i pochwy 

dot. stulejki 

dot. układu moczowo-płciowego 

dot. warg 

doustna antybiotykoterapia 

doustne leczenie|leczenie ogólne|leczenie ogólnoustrojowe|metoda leczenia ogólnego 

doustne leki antykoncepcyjne 

doustne podanie 

doustnie 

doustnie 

doustny|dot. jamy ustnej|w jamie ustnej |przyjmowany doustnie|podawany doustnie 

dożylne pulsy glikokortykosteroidowe 

dół pachowy lewy 

dół pachwinowy|dół pachowy 

D-penicylamina 

drapanie skóry|drapanie 

drażniący|czynnik drażniący|podrażniać 

drażnienie|czynniki drażniące 

drażniony przez skubanie/zrywanie  

drenaż 

drenująca przetoka 

drętwienie 

drętwienie języka 



drobne białe łuski skórne 

drobne dołeczkowate nadżerki 

drobne grudki 

drobne grudki 

drobne łuski 

drobne naczynia krwionośne 

drobne owrzodzenia 

drobne pęcherzyki 

drobne rany na skórze 

drobne zagłębienia|małe dołeczkowate zagłębienia 

drobne zaniki 

drobne, swędzące grudki z obecnością łuski lub strupów 

drobnokrostowy|z pustulacją 

drobnoplamista osutka 

drobnotorbielowaty 

drobnotorbielowaty rak przydatkowy 

drobnoustroje 

drobny 

drobny 

drobny 

drogą naczyń krwionośnych|drogą krwi 

drogi oddechowe 

drożdżaki o kulistym kształcie 

drożdżaki z rodzaju Trichosporon 

drożdżyca jamy ustnej|kandydoza jamy ustnej 

drożdżyca paznokci|kandydoza paznokci 

drzewo tchawiczo-oskrzelowe 

dur endemiczny 

dur wysypkowy epidemiczny 

dur zaroślowy 

duszność 

duże afty 

duże bąble pokrzywkowe 

duże guzy czołowe|guzowatość kości czołowych|"czoło olimpijskie" 

duże komórki nabłonkowate 

duże komórki wrzecionowate 

duże plamy rumieniowe|plamy rumieniowe 

duże plamy|plamy|zmiany|blaszki|zmiany rumieniowe|rumienie|nalot|plackowate ogniska 

duży potencjał nowotworowy 

dwoinka rzeżączki|Neisseria gonorrhoeae 

dwoinki 

dwuhydrotestosteron 

dwunitrochlorobenzen 

dwuokularowy mikroskop 

dyfteroidy 

dysbetalipoproteinemia 

dysfagia|zaburzenia połykania 

dysfunkcja środbłonka naczyniowego 

dyskeratotyczny 

dyskeratoza 

dyskeratoza pojedynczych komórek 

dyski włosowe 

dyskowaty naciek 



dyskrazja 

dyskrazja komórek B 

dyskretny, łagodny rozrost naskórka 

dysmorfia twarzy 

dyspareunia|bolesne stosunki płciowe 

dysplastyczny 

dysplazja dużego stopnia 

dysplazja małego stopnia|dysplazja niewielkiego stopnia 

dysplazja naskórka 

dysplazja szyjki macicy 

dysplazja średniego stopnia|dysplazja umiarkowanego stopnia 

dysplazja włóknisto-torbielowata 

dystalna hiperkeratoza podpaznokciowa 

dystalna i boczna podpłytkowa grzybica paznokci|dystalna i boczna grzybica podpaznokciowa 

dystalna onycholiza płytek paznokciowych rąk 

dystalne części kończyn 

dystalne części rąk 

dystalne zmiany soczewicowate 

dystalny odcinek napletka 

dystrofia 

dystrofia dwudziestu paznokci|dystrofia 20 paznokci 

dystrofia mieszków włosowych 

dystrofia paznokci|destrukcja płytki paznokciowej|dystrofia płytek paznokciowych 

dystrofia płytek paznokciowych 

dystrofia płytki paznokciowej 

dystroficzna postać pęcherzowego oddzielania naskórka 

dystroficzne pęcherzowe oddzielanie się naskórka Cockayne'a-Touraine'a|EB dystroficzna, postać Cockayne’a-Toureine’a 

dystroficzny 

dysuria|bolesne oddawanie moczu|objawy dyzuryczne 

dyzestezja 

działający immunosupresyjnie 

działania niepożądane ze strony narządu wzroku 

dziąsła 

dzieci przed pokwitaniem 

dziecięca włókniakowatość palców 

dziecięcy|młodzieńczy 

dziecko kolodionowe 

dziedziczenie autosomalne dominujące 

dziedziczenie autosomalne dominujące 

dziedziczenie dominujące 

dziedziczenie poligonowe 

dziedziczna zapalna choroba autoimmunologiczna 

dziedziczne krwotoczne teleangiektazje 

dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka|epidermolysis bullosa|pęcherzowe oddzielanie się naskórka 

dziedziczony autosomalnie dominująco|o dziedziczeniu autosomalnym dominującym 

dziedziczony w sposób dominujący 

dziegcie 

dziegcie|preparaty dziegciowe|preparaty smoły 

dziobiaste blizny 

dziobiasty, wyostrzony nos 

dziobnięcie bociana 

echinokandyny 

eclabium|wywinięcie warg 



eczema herpeticum|wyprysk opryszczkowy|wyprysk opryszczkowaty 

eczema vaccinatum 

efalizumab 

efedryna 

effluvium 

eflornityna 

egzocytoza 

egzofityczny 

egzogen 

egzotoksyny 

eikozanoidy 

ekonazol 

ekrynowy rak potowy 

eksfoliacja 

ekspandery tkankowe 

eksponowany na słońce 

ekspozycja na promieniowanie słoneczne|ekspozycja słoneczna|ekspozycja na słońce 

ekspozycja na różne czynniki 

ekspozycja na światło słoneczne 

ekspozycja na światło ultrafioletowe o dużej długości fali 

ekspozycja na UVA 

ekspozycja zawodowa 

ekspozycja|kontakt 

ektopowe położenie melanocytów w skórze właściwej 

ektopowy 

elastoza 

elastoza posłoneczna 

elastyczny 

elastyczny 

elastyna 

elektrochirurgia 

elektrodestrukcja|elektroodparowanie|elektrochirurgia|elektrokoagulacja|elektrodesykacja 

elektrokauteryzacja|metoda elektrokauteryzacji|zabiegi elektrokoagulacji 

elektrokoagulacja 

elektroliza 

elektromiografia 

elementy naskórka 

elementy strukturalne 

elipsoidalny 

EM major|rumień wielopostaciowy większy|rumień wielopostaciowy (postać ciężka)|rumień wielopostaciowy postać większa 

emolienty 

emulsje dziegci 

enalapril 

endofityczny 

endokrynologiczny 

endokrynopatia 

enoksaparyna 

enolaza 

entaktyna 

enzym konwertujący angiotensynę w surowicy 

enzymy lizosomalne 

enzymy proteolityczne 

eozyna 



eozynofile 

eozynofilia 

eozynofilowe zapalenie mieszków włosowych 

eozynofilowe zapalenie mięśni 

eozynofilowe zapalenie powięzi 

eozynofilowy|kwasochłonny 

epidermodysplasia verruciformis 

epidermolityczny 

epidermopoeza 

epidermotropizm 

epilacja 

epitelizacja naskórka 

epizody czerwienienia twarzy 

epizodyczne napady rumienia 

erekcja brodawek sutkowych 

ergotamina 

erlotynib 

erythema gyratum repens 

erytrodermia 

erytrodermia 

erytrodermia ichtiotyczna wrodzona, odmiana niepęcherzowa 

erytrodermia ichtiotyczna|erytrodermia rybiołuskowa 

erytrodermia łuszczycowa 

erytrodermia łuszczycowa 

erytrodermia w przebiegu łojotokowego zapalenia skóry 

erytrodermia występująca w zespole Sezary'ego 

erytrodermia złuszczająca|exfoliative erythroderma 

erytrodermia, złuszczające zapalenie skóry 

erytrodyzestezja 

erytrokeratodermia zmiennopostaciowa 

erytroleukoplakia 

erytromycyna 

erytromycyna 

erytroplazja 

erytroplazja Queyrata 

ester dwubutylowego kwasu skwarowego 

esthiomene 

estrogeny 

estry kwasu fumarowego 

estry kwasu parahydroksybenzoesowogo 

etambutol 

etanercept 

etap rozwoju 

etapy rozwoju 

eter etylenowy 

etiopatogenetyczny 

etiopatogeneza 

etopozyd 

etretynat 

etylenodiamina|etylenodwuamina 

eumycetoma 

ewolucja 

fagocyty 



falista podstawa 

fałd międzypośladkowy 

fałd podoczodołowy 

fałd|ująć w fałd 

fałdy nosowo-wargowe 

fałdy nosowo-wargowe|okolica nosowo-wargowa 

fałdy pachwinowe 

fałdy policzkowe 

fałdy skórne u osób otyłych 

fałdy skórne|pachy i pachwiny|okolice wyprzeniowe|fałdy skóry 

fałdy zgięciowe 

famcyklowir 

faza gorączkowa 

faza indukcji|faza uczulenia|faza sensytyzacji 

faza inwolucji 

faza objawów krytycznych 

faza prodromalna 

faza proliferacyjna 

faza regresji 

faza rumienia 

faza stwardnieniowa 

faza ujawnienia 

faza wzrostu 

faza wzrostu 

faza wzrostu 

faza wzrostu pionowego 

faza wzrostu poziomego 

faza zdrowienia 

feksofenadyna 

fenacetyna 

fenobarbital 

fenoloftaleina 

fenolowe środki bakteriobójcze 

fenotiazyny 

fenotyp|postać|odmiana 

fenylbutazon 

fenylefryna 

fenyloketonuria 

fenyloksyetanol 

fenytoina 

feohyfomikoza 

ferochelataza 

festonowaty|układający się w postaci wirów|girlandowaty|wirowaty 

fibraty 

fibroblasty 

fibroblasty śródnerwowe 

fibroblastyczny 

fibrocyty 

fibronektyna 

fibroplazja 

fibryna|włóknik 

fibrynoliza|zjawiska fibrynolizy 

figówka 



figówka bliznowaciejąca|lupoid sycosis 

figury podziału|figury mitotyczne 

filagryna 

filamenty keratyny 

filariozowy 

filtry przeciwsłoneczne|filtry słoneczne 

filtry słoneczne 

filtry słoneczne 

finasteryd 

fioletowo-czerwony 

fitosterolemia 

fizjologiczny|prawidłowy|zdrowy|wolny od zmian 

flora bakteryjna|mikroflora 

fludarabina 

flukonazol 

fluocinolon 

fluorochinolony 

fluorouracyl 

fluorowany 

flutamid 

fogo selvagem|pęcherzyca brazylijska 

forma guzowa 

formaldehyd 

formy grzybów z gatunku Candida 

formy mycelialne 

formy niezdefiniowane 

formy przejściowe 

formy zarodników 

fosfolipidy 

foskarnet 

fotoaktywny 

fotoalergen 

fotoalergia 

fotoalergiczne kontaktowe zapalenie skóry 

fotochemioterapia PUVA|fotochemioterapia metodą PUVA 

fotochemioterapia|PUVA 

fotodermatoza 

fotodermatozy|reakcje skórne na światło słoneczne  

fotodystrybucja zmian 

fotofereza 

fotofobia|światłowstręt 

fotomedycyna 

fotonadwrażliwość wywołana lekami/substancjami chemicznymi 

fotoonycholiza 

fotoprodukty 

fotostarzenie|photoaging 

fototerapia 

fototerapia ultrafioletem A 

fototerapia UVA-UVB 

fototerapia UVB 

fototerapia wąskopasmowa ultrafioletem B 

fototest płatkowy 

fototesty 



fototoksyczna osutka polekowa 

fototoksyczne reakcje nadwrażliwości 

fototoksyczny 

fototyp skóry 

fototypy skóry wg Fitzpatricka 

fotouczulający 

fragmenty grzyba 

fragmenty neutrofili 

frakcja wzrostowa 

FSH 

fungemia 

funkcja gruczołów łojowych 

furokumaryny 

furosemid 

galaretowaty 

gammapatia monoklonalna 

ganglion 

gardło 

gaza 

gazik 

gąbczasty 

gemcytabina 

gen typu „patched" 

genetyczna predyspozycja 

genitalia 

genodermatoza 

gentamycyna 

geny supresorowe guzów 

geofilny|pochodzenia glebowego 

geograficzny 

gęste utkanie kolagenowe 

gęsto usiane 

gęstość włosów 

gęsty 

giardiaza 

ginekomastia 

glicyna 

glikokortykosteroidy 

glikokortykosteroidy o średniej sile działania 

glikokortykosteroidy|preparaty glikokortykosteroidowe|steroidy 

glikokortykosteroidy|preparaty steroidowe 

glikol etylenowy 

glikol propylenowy 

glikolipidowe antygeny 

glikoproteina przezbłonowa 

glikoproteinowa substancja międzykomórkowa 

glikozoaminoglikany 

glikozyloceramidy 

glistnica|askariaza 

globularny 

glucagonoma 

gładzizna czoła|gładzizna 

głęboka martwica skóry 



głębokie o charakterze bruzd zmarszczki 

głębokie warstwy skóry 

głębokie zmarszczki 

głęboko inwazyjny 

głęboko osadzony|głęboko umiejscowiony|głęboko usytuowany 

głębsze partie skóry 

głębsze zakażenia skóry 

głuchota|zaburzenia słuchu 

gnathophyma 

gniazda melanocytów 

gniazdo 

goić się bez pozostawienia blizny|goić się bez bliznowacenia|ustępować bez pozostawienia blizny 

goić się z pozostawieniem blizny 

goić się z pozostawieniem blizny|goić się z wytworzeniem blizny 

goić się|ulegać epitelizacji 

gojenie owrzodzeń 

gojenie się ran 

goleń|podudzie 

gonadotropiny 

gonokok 

gorączka 

gorączka 

gorączka Dengue|gorączka denga 

gorączka krwotoczna Dengue 

gorączka meszkowa 

gorączka okopowa 

gorączka orojska 

gorączka plamista Gór Skalistych 

gorączka pustynna 

gorączka San Joaguin 

gorączka trzydniowa 

gorączki kleszczowe 

gorączki plamiste wywołane ukąszeniem przez kleszcza 

górna część klatki piersiowej 

górna część naskórka 

górna część pleców 

górna część skóry właściwej 

górna część skóry właściwej|górne warstwy skóry właściwej 

górna część tułowia 

górna warga 

górne drogi oddechowe 

górny 

Gram-ujemny 

granica czerwieni wargowej|brzeg czerwieni wargowej |granica czerwieni wargowej ust|granica skóry i czerwieni wargowej 

granica śluzówki warg i policzków 

granice owłosionej skóry głowy 

granice skóry i błon śluzowych 

graniczny lepromatyczny 

graniczny tuberkuloidowy 

granulizyna 

granulocytopenia 

granulocyty obojętnochłonne|komórki wielojądrzaste 

grasiczak 



grobelka małżowiny usznej 

gronkowcowe zapalenie mieszków włosowych (S. aureus)|zapalenie mieszków włosowych wywołane przez S. aureus 

gronkowcowy 

gronkowcowy zespół oparzonej skóry|zespół SSSS 

gronkowiec złocisty|gronkowiec 

gruba, zrogowaciała skóra 

grubościenne, zabarwione formy strzępek grzyba 

gruby|nacieczony 

gruczolak 

gruczolak łojowy|adenoma sebaceum 

gruczolak potowy przewodowy 

gruczolak potowy przewodowy o charakterze znamienia|gruczolak potowy|gruczolak potowy przewodowy|syringoma 

gruczolakorak 

gruczolakorak potowy przewodowy 

gruczolakorak wywodzący się z przydatków 

gruczolakotorbielak 

gruczolakowłókniaki 

gruczoły łojowe 

gruczoły potowe 

gruczoły przycewkowe 

gruczoły Tysona 

grudka 

grudka łoju 

grudka pokrzywkowa|grudka rumieniowo-obrzękowa|pokrzywka grudkowa 

grudka z krostą na szczycie 

grudka|grudkowa zmiana|grudkowy wykwit 

grudki Gottrona 

grudki i krosty|grudko-krosty|zmiany grudkowo-krostowe 

grudki pokryte łuską|zmiany grudkowo-złuszczające 

grudki przypominające naczyniaka wiśniowego 

grudki w przebiegu wyprysku podudzi 

grudki występujące na twarzy 

grudki/tarczki o złuszczającej powierzchni 

grudkopodobne bąble pokrzywkowe|pokrzywkowate grudki|grudki pokrzywkowe 

grudkowatość bowenoidalna|bowenoid papulosis 

grudkowe blizny obejmujące mieszki włosowe 

grudkowe uniesienie 

grudkowe wykwity 

grudkowe zapalenie skóry kończyn u dzieci 

grudkowo-guzkowy 

grudkowo-krostowy 

grudkowo-krostowy trądzik różowaty 

grudkowo-pęcherzykowa osutka 

grudkowo-pęcherzykowa reakcja 

grudkowo-pęcherzykowe zmiany|grudko-pęcherzyki |zmiany o charakterze grudkowo-pęcherzykowym|zmiany grudkowo-pęcherzykowe 

grudkowo-złuszczający 

grudkowy|mający postać grudek|o charakterze grudek|o charakterze grudkowym|z grudkami|ze zmianami grudkowymi |grudkopodobny 

gruźlica brodawkująca skóry 

gruźlica prosówkowa 

gruźlica rozpływna 

gruźlica skóry 

gruźlica skóry wokół otworów naturalnych 

gruźlica toczniowa skóry 



gruźlica toczniowa|gruźlica toczniowa skóry  

gruźlica układu moczowo-płciowego 

gruźlicze owrzodzenie 

gryzienie przez pustelnika brunatnego 

grzbiet stopy 

grzbiet|grzbietowa powierzchnia 

grzbietowa powierzchnia języka 

grzbietowa powierzchnia płytek paznokciowych 

grzbietowa powierzchnia ręki 

grzbietowa powierzchnia stopy 

grzbietowa powierzchnia stóp 

grzbietowe powierzchnie rąk|grzbietowa powierzchnia rąk|grzbiety rąk  

grzbietowo-boczna powierzchnia języka 

grzbietowo-boczna powierzchnia stopy 

grzbietowy 

grzbiety 

grzbiety stóp i rąk 

grzebień biodrowy 

grzebień nerwowy 

grzybica 

grzybica brody 

grzybica czarna|łupież czarny 

grzybica drobnozarodnikowa skóry gładkiej 

grzybica głowy wywołana przez grzyby Trichophyton tonsurans 

grzybica goleni|grzybica pachwin 

grzybica incognito|tinea incognito 

grzybica łuskowata|tinea imbricata 

grzybica międzypalcowa stóp 

grzybica obu stóp 

grzybica owłosionej skóry głowy z „czarnymi punktami"|grzybica owłosionej skóry głowy z „czarnymi punktami” 

grzybica owłosionej skóry głowy z „szarymi plamami” 

grzybica pachwin 

grzybica pachwin i stóp 

grzybica paznokci 

grzybica paznokci 

grzybica paznokci rąk i stóp 

grzybica paznokci stóp 

grzybica paznokci u rąk 

grzybica paznokci|grzybica płytek paznokciowych|onychomikoza 

grzybica płytek paznokciowych stóp 

grzybica powierzchowna skóry|grzybica naskórka|grzybica naskórkowa|naskórkowa dermafitoza|dermatofitoza naskórka|grzybica powierzchowna 

grzybica rąk 

grzybica skóry gładkiej 

grzybica skóry gładkiej|grzybica tułowia|tinea corporis 

grzybica skóry głowy|grzybice skóry owłosionej |grzybica owłosionej skóry głowy 

grzybica skóry owłosionej z wytworzeniem „kerionu" 

grzybica skóry z odczynem zapalnym 

grzybica stóp 

grzybica twarzy|grzybica skóry twarzy 

grzybica|grzybica dermatofitowa 

grzybice głębokie 

grzybice podskórne 

grzybicza reakcja „id"|reakcja idowa 



grzybicze zapalenie mieszków włosowych 

grzybiczy 

grzybnia 

grzybnie 

grzyby 

grzyby czarne 

grzyby drożdżopodobne|drożdżaki  

grzyby pigmentowe 

grzyby z gatunku Microsporum 

gumiaste znamię naczyniowe 

guz 

guz desmoidalny 

guz lity 

guz na kroczu 

guz o pośredniej złośliwości 

guz o rogowaciejącej powierzchni 

guz pierwotny 

guz pochodzenia nabłonkowego 

guz Rye'a 

guz splotowy|guz zwojowy  

guz z komórek Merkla 

guz|nowotwór|zmiana guzowata 

guzek ewoluujący do owrzodzenia 

guzek Heberdena 

guzek Koenena 

guzek limfatyczny 

guzek podobny do ziarniniaka ropotwórczego 

guzek|zmiana guzkowa|zmiana guzowata 

guzki dnawe 

guzki dojarek 

guzki Heberdena 

guzki Lischa 

guzki Oslera 

guzki podśluzówkowe 

guzki skrobiawicze 

guzki świerzbowcowe 

guzkowa postać BCC|guzkowa odmiana BCC |guzkowy BCC  

guzkowaty 

guzkowe brodawki zewnętrznych narządów płciowych 

guzkowe uwypuklenia kostne 

guzkowe zapalenie naczyń  

guzkowe zapalenie naczyń chłonnych 

guzkowe zapalenie tętnic 

guzkowe zapalenie tętnic 

guzkowe zgrubienia 

guzkowe zmiany|guzki  

guzkowy naciek 

guzkowy|wykazujący charakter guzkowy 

guzowate nacieczenie skóry właściwej 

guzowato-wysiewny 

guzowaty mięsakowłókniak skóry 

guzy łożyska paznokcia 

guzy naczyniowe 



guzy złośliwe przydatków 

gwałtownie postępujący|szybko postępujący 

gwiaździste blizny 

gwiaździsty 

hak Gillies 

halo o zielonkawym kolorze hemosyderyny 

halo|obwódka|otoczka 

halotan 

hamartomatyczne polipy 

hamowanie aktywności cyklooksygenazy 

hapteny 

heksachlorobenzen 

heksylorezorcynol 

heliotrop 

hematologiczny 

hemidesmosomy 

hemochromatoza 

hemoliza 

hemosyderyna 

herpangina 

heterochromia tęczówki 

hialinizacja|szkliwienie 

hialinowy 

hiperandrogenizm 

hiperandrogenizm|podwyższony poziom estrogenów 

hipercholesterolemia 

hiperchromatyczny 

hiperergiczny 

hipergammaglobulinemia 

hiperinsulinemia 

hiperkeratotyczne grudki otaczające mieszki włosowe 

hiperkeratotyczne masy w obrębie hyponychium 

hiperkeratotyczny czop 

hiperkeratotyczny|zrogowaciały |z obecnością hiperkeratozy|z nadmiernym rogowaceniem|rogowaciejący 

hiperkeratoza dłoniowo-podeszwowa 

hiperkeratoza i parakeratoza 

hiperkeratoza o charakterze brodawkowatym|brodawkowate ogniska nadmiernego rogowacenia 

hiperkeratoza podpaznokciowa|hiperkeratoza łożyska paznokcia 

hiperkeratoza retencyjna 

hiperkeratoza retencyjna w obrębie brodawek sutkowych 

hiperkeratoza z upośledzeniem tworzenia płytki paznokciowej 

hiperkortyzolizm 

hiperlipidemia 

hipermelanoza 

hipermelanoza melaninowa 

hipermelanoza melanocytowa|melanocytic hypermelanosis 

hipermelanoza związana z trądzikiem 

hiperpigmentacja melaninowa w skórze właściwej 

hiperpigmentacje polekowe inne niż związane z melaniną 

hiperpigmentacyjne zmiany w przebiegu zastoinowego zapalenia skóry 

hiperpigmentacyjny|przebarwiony|z hiperpigmentacją 

hiperplastyczny|przerośnięty 

hiperplazja dołkowa|foveal hyperplasia 



hiperplazja limfoidalna 

hiperproliferacja 

hiperproliferacja naskórkowa|hiperproliferacja naskórka 

hiperteloryzm|szerokie rozstawienie oczodołów 

hipertrichoza na twarzy|hipertrichoza twarzy|nadmierny porost włosów na twarzy 

hipertroficzny|przerosły|przerośnięty|przerostowa odmiana 

hipertrójglicerydemia 

hipokalcemia 

hipomelanotyczny|odbarwiony 

hipomelanoza 

hipomelanoza Ito 

hipomelanoza melaninowa|melanopenic hypomelanosis 

hipomelanoza z obniżeniem liczby melanocytów|melanocytopenic hypomelanosis 

hipopigmentacja|odbarwienia skóry|odbarwienie|odbarwienia 

hipopigmentacyjne blizny potrądzikowe 

hipopigmentacyjny|odbarwiony|z hipopigmentacją 

hipoplazja|niedorozwój 

hirsutyzm 

hirsutyzm na twarzy 

histiocytoma 

histiocytoza z komórek Langerhansa 

histiocyty 

histiocyty o typie komórek Langerhansa 

histioidalne limfocyty 

histochemicznie|na drodze histochemicznej 

histologia|proces patologiczny|zmiany patologiczne|patologia 

histologiczny 

histopatologiczny 

histopatologiczny 

histoplazmoza 

histydynemia 

hodowla mikologiczna|posiew grzybiczy|hodowla grzybów|posiew mitologiczny|badanie hodowlane grzybów 

hodowla wirusów 

homogenizacja 

homogenny 

homogenny kwasochłonny wygląd 

homozygotyczny niedobór apo-AI 

hormony steroidowe 

humoralne reakcje cytotoksyczne 

hydantoina 

hydralazyna 

hydrokoloidowy 

hydrokoloidowy opatrunek 

hydroksychinon 

hydroksychlorochina 

hydroksykarbamid 

hydroksylizyna 

hydroksymocznik 

hydroksyprolina 

hydroksyzyna 

hyponychium 

icatibant|ikatibant 

ichthyosis linearis circumflexa|rybia łuska linijna okrążająca 



idiopatyczne miopatie zapalne 

idiopatyczny 

idiosynkrazja 

ifosfamid 

IgE-zależne zapalenie skóry 

IgE-zależny 

imatynib 

imidazol w postaci kremu 

imidazol w postaci pudru 

imidazole 

imikwimod 

imipramina 

immediate-type stinging 

immunoablacja 

immunoblotting 

immunofenotypowanie 

immunofluorescencja|badanie immunofluorescencyjne 

immunologiczna pokrzywka kontaktowa 

immunologicznie mediowany|immunologicznie-zależny 

immunologiczny 

immunomodulujący 

indometacyna 

indukowana pigmentacja melaninowa 

indukowany promieniami X 

indukowany promieniowaniem 

indynawir 

infekcja drożdżakowa 

infekcja gonokokowa 

infekcja gruźlicza 

infekcja grzybicza|grzybica|zakażenie grzybicze 

infekcja HPV narządów rodnych 

infekcja meningokokowa 

infekcja paciorkowcowa 

infekcja tkanek miękkich|zakażenie tkanek miękkich 

infekcja w miejscu inokulacji 

infekcja wirusowa|choroba wirusowa 

infekcje grzybicze w obrębie skóry i błon śluzowych okolicy narządów moczowo-płciowych i odbytu 

infekcje przecinkowcowe 

infekcje skóry 

infekcje wywołane przez grzyby z gatunku Trichosporon 

infekcyjne zapalenie mieszków włosowych 

infestacja|zmiany skórne 

infliksymab 

infundibulum|lejek mieszka włosowego 

inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę|inhibitor konwertazy angiotensyny 

inhibitory ACE 

inhibitory EGF (epidermal growth factor) 

inhibitory kalcyneuryny 

inhibitory proteazy 

inhibitory TNF-α 

iniekcje z glukonianu sodowo-antymonowego 

inkrustacja 

inne towarzyszące objawy skórne 



inokulacja|zakażenie|wniknięcie 

integryna 

intensywna antybiotykoterapia 

intensywna antybiotykoterapia 

intensywnie bolesne powiększone węzły chłonne 

intensywnie swędzący 

intensywnie zabarwiony|bardzo ciemny 

intensywny 

intensywny rumień 

interakcja antygenu z przeciwciałami w klasie IgE 

interakcje między lekami 

interleukina-2 

inwazyjne zakażenia grzybicze 

inwazyjność 

inwazyjny|naciekać|naciekający 

inwolukryna 

itrakonazol 

IV typ reakcji nadwrażliwości 

iwermektyna 

izokoproporfiryna 

izolowany|dobrze odgraniczony|ograniczony|pojedynczy 

izoniazyd 

izotretynoina 

jaja 

jałowe ropne zapalenie stawów 

jałowy 

jama nosowa 

jama torbieli 

jama ustna 

jama ustna 

jama wypełniona śluzem 

jaskra 

jaskrowate (Ranunculaceae) 

jasna karnacja 

jasne rumieniowe podłoże 

jasnobrązowy 

jasnobrązowy 

jasnoczerwony 

jasnoczerwony|intensywnie rumieniowy 

jasnofioletowy 

jasnorumieniowy|żywoczerwony 

jasny 

jądra 

JEB - odmiana nie-Herlitza|JEB mitis 

jednoczesne stosowanie|współistniejący|współtowarzyszący 

jednojądrowe komórki szpiku 

jednolicie 

jednolicie zabarwiony 

jednoogniskowy 

jednostki włosowo-łojowe 

jednostronnie występujące zaburzenia czucia 

jednostronny 

jedwabisty 



jeziorka ropy 

jeziorko żylne 

języczek 

język geograficzny 

język geograficzny 

język kosmowaty czarny|czarny język włochaty|lingua villosa nigra 

język mosznowy|scrotal tongue 

język pobruzdowany|lingua fissurata 

język pofałdowany|lingua plicata 

język rowkowany|grooved tongue 

język włochaty 

język wyżłobiony|furrowed tongue 

jodek potasu 

jodki 

johimbina 

kadheryny 

kala-azar 

kalafiorowate zmiany 

kalafiorowaty 

kalafiorowaty obrzęk płatków usznych 

kalcypotriol 

kalcypotriol|calcipotriene 

kalcytriol 

kalikreina 

kamsilat trimetafanu 

kamuflaż z użyciem barwników 

kanał odbytu 

kanał Sucqueta-Hoyera 

kanamycyna 

kancerogeny 

kandydemia 

kandydemia układowa 

kandydoza błon śluzowych|zakażenie drożdżakowe błon śluzowych 

kandydoza hiperplastyczna 

kandydoza jamy ustnej i gardła|kandydoza w obrębie nosogardła|kandydoza nosogardła 

kandydoza mieszków włosowych 

kandydoza paznokci 

kandydoza paznokcia: typ z całkowitą dystrofią 

kandydoza pieluszkowa 

kandydoza pochwy 

kandydoza przełyku, tchawicy i oskrzeli 

kandydoza rzekomobłoniasta|drożdżyca rzekomobłoniasta 

kandydoza skóry 

kandydoza śluzówkowo-skórna 

kandydoza układowa 

kandydoza wątroby i śledziony 

kandydoza zanikowa 

kapecytabina 

kapilaroskopia 

kapsaicyna 

kaptopril 

karbamazepina 

karboplatyna 



karbromal 

karcynogenny 

kark 

kark i szyja|część tylna szyi 

karmustyna|BCNU 

karotenoidy 

karwedilol 

kaspofungina 

katagen|okres katagenu|katagenowy 

katar alergiczny|alergiczny nieżyt nosa 

katar sienny 

katar|nieżyt śluzowy nosa 

katecholaminy 

katelicydyny 

kąpiele antyseptyczne 

kąpiele odkażające 

kąpiele przeciwbakteryjne 

kąpiele PUVA 

kąpiele z dodatkiem olejków|kąpiele olejowe 

kąpiele z dodatkiem płatków owsianych 

kąt oka 

keloidal folliculitis 

keratoderma blennorrhagica|zmiany skórne typu keratoderma blennorrhagica 

keratodermia związana z przekwitaniem|keratoderma climactericum 

keratodermia|rogowacenie  

keratolityczny 

keratopatia 

keratosis follicularis spinulosa decalvans 

keratotyczne grudki i tarczki okołomieszkowe 

keratyna korowa 

keratyna naskórkowa 

keratyna paznokcia 

keratyna|masy rogowe|keratynowy 

keratyna|masy rogowe|rogowy materiał 

keratynazy 

keratynizacja|rogowacenie |rogowacenie (keratynizacja) 

keratynocyty 

keratynocyty warstwy podstawnej 

keratynosomy 

keratynowy cytoszkielet 

keratyny kwaśne 

keratyny zasadowe 

kerion|typ głęboki (kerion)|grzybica głęboka (z ogniskiem głęboko nacieczonym typu kerion)|wytworzenie kerionu 

ketokonazol 

ketoprofen 

ketotifen 

kępki żółte 

kępki żółte guzowate|tuberous xanthomas 

kępki żółte młodzieńcze|żółtakoziarniniaki młodzieńcze|juvenile xanthogranuloma 

kępki żółte o charakterze metabolicznym 

kępki żółte pasmowate dłoni 

kępki żółte rzekome|pseudoxanthoma elasticum 

kępki żółte ścięgien 



kępki żółte u osób z prawidłowymi poziomami lipidów 

kępki żółte wysiewne 

kiełbaskowate palce 

kierunek głowowo-ogonowy 

kifoskolioza w odcinku szyjno-piersiowym 

kifoza 

kilaki 

kilakowaty 

kiła 

kiła endemiczna|bejel 

kiła guzkowo-wrzodziejąca 

kiła II okresu|kiła drugorzędowa|kiła wtórna 

kiła oponowa 

kiła oponowo-naczyniowa 

kiła pierwszorzędowa 

kiła trzeciorzędowa 

kiła układu nerwowego 

kiła układu sercowo-naczyniowego 

kiła utajona 

kiłowe zapalenie mieszków włosowych 

kiłowy 

kininy 

kladrybina 

klarytromycyna 

klasyczna postać morphea|klasyczna postać twardziny ograniczonej 

klasyczna triada objawów 

kleszczowe gorączki plamiste 

klindamycyna 

klinicznie 

kliniczno-patologiczne zapalenia mięśni 

klinowo układające się ogniska martwicy tkanki podskórnej 

klobetazol 

klodronat 

klofazymina 

klonalna hematologiczna choroba rozrostowa linii komórek niemastocytarnych 

klonalność 

klonalny rozrost 

klotrimazol 

kłębkowate teleangiektazje 

kłucie 

kłucie|uczucie kłucia 

kłujący ból 

kłujący ból skóry 

kłykciny kończyste|zmiany typu condylomata acuminata 

kłykciny olbrzymie 

kłykciny palców|knuckle pads 

kłykciny płaskie 

koagulogram 

koagulopatia ze zużycia 

kodowana kolorem ultrasonografia duplex-dopplerowska 

koilocytoza|obecność komórek zwakuolizowanych, tzw. koilocytów 

kokcidioidomikoza 

kolagen 



kolagen macierzy 

kolagen typu VII 

kolagen typu XVII 

kolagenaza 

kolce rogowe 

kolchicyna 

koloidy 

koloidy|bliznowce 

kolonizacja bakteryjna 

kolonizacja o charakterze bezobjawowym 

kolonizacja pochwy przez grzyby Candida 

kolonizacja skóry przez mikroorganizmy 

kolonizacja|zakażenie  

kolonizować 

kolor białawy|zabarwienie białawe 

koloru kości słoniowej 

koloru skóry 

kolposkopia|badanie kolposkopowe  

kołnierzykowate złuszczanie 

kołnierzykowate złuszczanie 

kołnierzykowato|kołnierzyk 

kołnierzykowaty 

kołnierzykowaty|obwodowy 

komory Finna 

komórka Merkla 

komórke ziarniste 

komórki akantolityczne 

komórki barwnikowe pochodzące z guza 

komórki cylindryczne 

komórki czerniaka 

komórki dendrytyczne 

komórki dendrytyczne skóry właściwej 

komórki ektodermalne|komórki ektodermy 

komórki fagocytarne|komórki fagocytujące 

komórki guza podobne do fibroblastów 

komórki jednojądrowe|komórki jednojądrzaste 

komórki kłębkowe 

komórki kolczyste 

komórki Langerhansa 

komórki limfoidalne 

komórki mezodermalne|komórki mezodermy 

komórki nabłonka|komórki nabłonkowe|komórki epitelialne 

komórki nabłonkowate 

komórki nabłonkowe błony śluzowej 

komórki nabłonkowe olbrzymie 

komórki naskórka 

komórki NMN 

komórki nowotworowe 

komórki nowotworowe 

komórki o wyglądzie przypominającym komórki chłoniaka 

komórki o wyglądzie przypominającym komórki podstawne 

komórki olbrzymie 

komórki olbrzymie typu ciała obcego 



komórki olbrzymie wielojądrowe 

komórki oparzenia słonecznego 

komórki osiadłe w skórze|osiadłe komórki skóry 

komórki piankowate 

komórki plazmatyczne 

komórki polimorficzne 

komórki rogowe|komórki warstwy rogowej 

komórki Sezary'ego 

komórki skóry właściwej 

komórki śródbłonka|komórki endotelialne 

komórki tłuszczowe 

komórki tłuszczowe 

komórki tuczne|mastocyty 

komórki Virchowa 

komórki warstwy kolczystej 

komórki wielojądrzaste 

komórki wrzecionowate 

komórki zakażone wirusami|komórki zakażone przez wirusy 

komórki zewnętrznej osłonki korzenia w cebulce włosowej 

komórki znamienia łączącego 

komórki znamionowe 

komórkowa toksyczność 

komórkowe reakcje immunologiczne|reakcje immunologicznej odporności komórkowej 

komórkowy 

kompleks adhezyjny 

kompleks antygenowy kardiolipina-lecytyna-cholesterol 

kompleks trędowaty 

kompleksy antygen-przeciwciało 

kompleksy immunologiczne 

komponenta łącząca 

komponenta rumieniowa 

komponenta|część|składnik 

kompulsywne podważanie paznokci 

koncentryczne blaszkowate włóknienie 

koncentryczne włóknienie 

koneksyny 

konidia 

konserwanty 

konstytucyjnie 

konstytutywna pigmentacja melaninowa 

konsultacja endokrynologiczna 

konsultacje dotyczące zabiegów estetycznych 

konsystencja 

kontaktowe zapalenie skóry 

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane cementem 

kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia związane z wykonywanym zawodem 

kontaktowe zapalenie skóry|zmiany o charakterze wyprysku|wypryskowe zapalenie skóry|zmiany wypryskowe skóry|zmiany o charakterze wypryskowym 

końcowy etap 

kończyny 

kończyny dolne 

kończyny dolne 

kończyny górne 



kończyny górne 

kopulasty 

koraliki 

koralowoczerwony 

korneocyty 

korona żołędzi 

koronkowy|siateczkowaty  

kosmetyczny kamuflaż 

kostnienie więzadeł 

kostno-stawowy 

kości paliczków 

krater|kraterowe zagłębienie 

kraterowaty 

kraterowaty 

krążkowe plamy z rogowaceniem na powierzchni 

krążkowy LE|toczeń krążkowy 

krążkowy|dyskoidalny 

kredowobiały 

krem cynkowy 

krem EMLA 

krem ichtiolowy 

krem ochronny 

krem silikonowy 

krem z hydrokortyzonem|hydrokortyzon w kremie 

krem z ketokonazolem 

krem|w kremie|miejscowo |krem zawierający 

kremowo żółty 

kremowobiały 

kremy zawierające mocznik 

krętek blady|T. pallidum  

krętki 

krętkowy 

kriochirurgia 

krioglobulinemia 

kriopirynopatie 

krioterapia 

krioterapia|mrożenie natryskowe 

krocze 

krocze|okolica krocza 

kromoglikan disodowy 

kropelkowate wykwity 

kroplisty 

krosta Jennera 

krosta|zmiana krostowa 

krostowa podrogowa dermatoza|podrogowe krostowe zapalenie skóry 

krostowe i trądzikopodobne kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 

krostowe zapalenie mieszków włosowych 

krostowe zmiany trądzikopodobne 

krostowy|przebiegający z obecnością krost 

krosty gąbczaste 

krosty na podłożu zapalnym 

krosty podrogowe 

krosty przymieszkowe 



krosty|powstawanie krost|pustulacja|wysiew krost  

kruchość naczyń 

kruchość włosów 

kruchy 

kruchy 

krwawiący 

krwawić 

krwawienia do siatkówki 

krwawienia z dziąseł 

krwawienia z nosa 

krwawienie z dziąseł 

krwawienie|zmiany krwotoczne|komponenta krwotoczna|zmiany wybroczynowe|krwotoki|wybroczyny |zmiana krwotoczna|wylewy krwawe|krwiak 

krwiak 

krwiak podpaznokciowy 

krwiopochodne alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 

krwiste strupy 

krwisty 

krwotoczna ospa prawdziwa 

krwotoczne pęcherze 

krwotoczne zmiany pęcherzowe 

krwotoczne|o charakterze wybroczyn 

krwotoczno-ropny 

krwotoczny|krwawy 

krwotoki podspojówkowe 

kryptokokowe zapalenie tkanki podskórnej 

kryptokokoza 

kryza aplastyczna 

krzyżowe (Cruciferae)|kapustowate 

kształt „świątecznej choinki” 

kształtu liścia jesionu|w kształcie liścia jesionu 

kształtu wrzecionowatego 

który nie ulega owrzodzeniu 

kuleczki 

kumulacyjna ekspozycja na UV 

kumulacyjne przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 

kuracja ze stopniową redukcją dawki 

kwas 13-cis-retinowy 

kwas alfa-liponowy 

kwas aminokapronowy 

kwas azelainowy 

kwas benzoesowy 

kwas chromowy 

kwas fluorowodorowy 

kwas gamma-linolenowy 

kwas glikolowy 

kwas hialuronowy 

kwas mefenamowy 

kwas mlekowy 

kwas nalidyksowy 

kwas nikotynowy 

kwas octowy 

kwas retinowy 

kwas salicylowy 



kwas sorbowy|kwas sorbinowy 

kwas tiaprofenowy 

kwas trójchlorooctowy 

kwas ursodeoksycholowy 

kwas walproinowy 

kwas δ-aminolewulinowy 

kwasica ketonowa 

kwasy 

kwaśne mukopolisacharydy 

laboratoryjne rozpoznanie 

lacunae 

lamina densa|blaszka gęsta 

laminina 

lamotrigina 

Lampa Wooda 

lanzoprazol 

larwa skórna wędrująca 

larwy filariopodobne 

laseczka|prątek 

laser barwnikowy pulsacyjny 

laser ekscimerowy 

laser erbowy 

laser o fali ciągłej 

laserowe usuwanie zmian 

L-asparaginaza 

latyryzm 

lecytynazy 

leczenie astmy oskrzelowej 

leczenie biologiczne|stosowanie leków biologicznych 

leczenie cART|leki stosowane w ramach cART|cART 

leczenie chirurgiczne 

leczenie doustne izotretynoiną 

leczenie farmakologiczne 

leczenie glikokortykosteroidami 

leczenie hormonem wzrostu 

leczenie indukujące repigmentację 

leczenie laserowe|leczenie laserem|chirurgia laserowa|laserowe usuwanie 

leczenie miejscowe 

leczenie miejscowe 

leczenie niskimi dawkami 

leczenie objawowe 

leczenie ogólne preparatami przeciwgrzybiczymi|ogólne leczenie przeciwgrzybicze 

leczenie ogólne|terapia systemowa 

leczenie pierwszego rzutu 

leczenie podtrzymujące 

leczenie podtrzymujące|terapia podtrzymująca 

leczenie pomocnicze 

leczenie przeciwwirusowe 

leczenie skojarzone 

leczenie supresyjne|terapia supresyjna 

leczenie wąskopasmową UVB 

leczenie wspomagające 

leczenie|interwencja lekarska 



leczenie|metoda leczenia 

ledwo zaczerwieniony 

leflunomid 

leiszmanioza 

leiszmanioza błon śluzowych 

leiszmanioza trzewna 

lejek gruczołu łojowego 

lejek mieszka włosowego 

lejkowata klatka piersiowa 

lek pierwszego rzutu 

lek wywołujący|podejrzany lek|lek wywołujący reakcję 

leki antyadrenergiczne 

leki antyhistaminowe 

leki antyretrowirusowe 

leki anty-TNF 

leki biologiczne 

leki biologiczne 

leki chemioterapeutyczne 

leki genotoksyczne 

leki halogenowe 

leki immunosupresyjne 

leki immunosupresyjne 

leki przeciwgrzybicze|środki przeciwgrzybicze 

leki przeciwhistaminowe blokujące receptory HI 

leki przeciwlipidowe 

leki przeciwprątkowe 

leki przeciwzapalne 

leki stosowane miejscowo 

leki stosowane miejscowo 

leki stosowane w terapii fotodynamicznej 

leki z grupy azoli 

lekko mętny 

lekko nacieczony 

lekko rumieniowy 

lekko zabarwiony 

lekko zagłębiony|nieco zagłębiony 

lekko złuszczające się|lekko łuszczące się 

lentigo 

lepki 

lepkie strupy 

lepromatyczny 

leptospiroza 

leukocytoklastyczne zapalenie naczyń 

leukocytoklastyczny 

leukocytoklazja 

leukocytoza 

leukocytoza we krwi obwodowej 

leukocyty wielojądrowe|komórki wielojądrowe|komórki wielojądrzaste 

leukoedema 

leukonychia pozorna 

leukonychia rzekoma|pseudoleukonychia 

leukonychia striata|leukonychia podłużna 

leukonychia subtotalis 



leukonychia totalis 

leukonychia transversa 

leukonychia w paznokciach Terry’ego 

leukonychia|bielactwo paznokci  

leukopenia 

leukoplakia 

leukoplakia grzybicza 

leukoplakia plamista 

leukoplakia włochata 

leukoplakia włochata jamy ustnej|leukoplakia włochata 

leukoplakia związana z paleniem tytoniu 

leukoplazja 

leukotrieny 

lewamizol 

LH 

lichen purpuricus 

lichenifikacja obejmująca mieszki włosowe 

liczba włosów telogenowych w trichogramie 

liczne pęcherze 

liczne piegi 

liczne plamy soczewicowate 

liczne teleangiektazje 

liczne zmiany|liczne wykwity|zmiany mnogie 

liczne, swędzące, obrzękowe grudki 

liczny|mnogi|rozsiany 

lidokaina 

lignokaina 

liliowa obwódka|lilac ring 

liliowy 

lime dermatitis 

limfadenektomia 

limfadenektomia węzła wartowniczego 

limfadenopatia dermatopatologiczna 

limfadenopatia zauszna 

limfadenopatia|powiększenie węzłów chłonnych 

limfatyczno-skórny 

limfocytarny naciek zapalny 

limfocytoma 

limfocytowe martwicze zapalenie mieszków włosowych 

limfocytowe zapalenie naczyń 

limfocytowy naciek zapalny 

limfocyty naciekające guz 

limfokiny 

limfopenia 

limfoscyntygrafia 

lindan 

linea nigra|linia czarna|kresa czarna 

linezolid 

linia pośrodkowa pleców 

linia włosów 

linia zgryzu 

linia żuchwy 

linie Beau 



linie Blaschko|wzdłuż linii Blaschko 

linie cięcia Langera 

linie Muehrckego|pasma/linie Muehrckego 

linie papilarne 

linie skóry twarzy 

linijna IgA dermatoza pęcherzowa|linijna dermatoza IgA|linijna IgA dermatoza 

linijna postać twardziny ograniczonej|twardzina linijna  

linijne wybroczyny podpaznokciowe 

linijne wylewy krwawe 

linijne wylewy krwawe|wybroczyny podpaznokciowe|wybroczyny krwotoczne typu drzazgi|wybroczyny krwotoczne podpaznokciowe typu drzazgi 

linijne złogi IgG 

linijne złogi składnika dopełniacza C3 

linijne, podłużne wybroczyny podpaznokciowe 

linijnie 

linijny układ 

linijny|o układzie linijnym|linijnie ułożone |o przebiegu linijnym|linijnie układający się 

lipidogram 

lipidowe formuły daunorubicyny 

lipidy we krwi 

lipoatrofia 

lipodystrofia 

lipofilny 

lipofuscyna 

lipohipertrofia 

lipooksygeneza arachidonowa 

lipopolisacharydy 

lipoproteina ostrej fazy 

lipoproteiny 

liposukcja 

liszaj lśniący 

liszaj pasmowaty 

liszaj płaski 

liszaj płaski jamy ustnej 

liszaj płaski mieszkowy 

liszaj rumieniowaty|toczeń rumieniowaty 

liszaj twardzinowy 

liszaj twardzinowy i zanikowy 

liszaj złocisty 

liszaj zwykły przewlekły|liszaj przewlekły prosty 

liszajec kolczysty 

liszajec opryszczkowaty 

liszajec pęcherzowy 

liszajec zakaźny|liszajec  

liszajopodobny 

liszajowata osutka świetlna 

liszajowate grudki 

liszajowate plamicze zapalenie skóry 

liszajowate reakcje polekowe 

liszajowate zapalenie błony śluzowej|lichenoid mucositis 

liszajowate zmiany w GvHD 

liszajowaty 

lit 

lityczny 



livedo 

livedo reticularis|siateczkowate rozszerzenia naczyń|sinica siateczkowata|zmiany typu livedo reticularis|siność siateczkowata 

lizyna 

lizynopril 

lobomykoza 

lokalizacja 

lokalizacja akralna 

lokalizacja pierwszych zmian 

lokalizacja śluzówkowa 

lokalizacja|lokalizacja wykwitów chorobowych|miejsce 

lokalizacja|rozmieszczenie 

lokalizować się|występować 

lomefloksacyna 

loratadyna 

lorikryna 

losowe rozmieszczenie zmian 

losowo rozmieszczone|ułożone chaotycznie|o przypadkowej lokalizacji 

lotion|emulsja|balsam  

lotiony steroidowe 

lotne związki chemiczne 

lśniący język 

ludzka afrykańska trypanosomoza 

ludzka amerykańska trypanosoma 

lupa 

lupus band test 

lupus panniculitis 

lupus profundus|głęboka odmiana tocznia|lupus erythematosus profundus|toczeń rumieniowaty głęboki 

luźne gniazda 

luźno osadzony 

luźno przylegający 

lymphangiofibrosis thrombotica occlusiva 

lymphangiosarcoma 

lymphomatoid papulosis 

łagodna do średnionasilonej tkliwość skóry 

łagodna fototerapia 

łagodna naczyniakowatość skórna 

łagodna postać łojotokowego zapalenia skóry głowy 

łagodna rodzinna pęcherzyca 

łagodna symetryczna tłuszczakowatość 

łagodna układowa mastocytoza 

łagodne barwnikowe nowotwory skóry 

łagodne leczenie 

łagodne zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej 

łagodne zwyrodnienia wodniczkowe warstwy podstawnej 

łagodniejsze zaostrzenia 

łagodny 

łagodny początek 

łagodny świąd|umiarkowany świąd 

łagodny wyprysk na skórze twarzy 

łamać się|ułamywać się  

łamliwość 

łamliwość paznokci 

łamliwość|kruchość  



łamliwy 

łamliwy|kruchy 

łatwo ulegające przerwaniu|łatwo pękający 

łatwo urażalny 

łączące melanocytowe NMN 

łączące się blizny 

łączyć się|zlewać się|zlewać się ze sobą|połączyć się 

łechtaczka 

łodyga włosa 

łojotok 

łojotokowe zapalenie skóry głowy 

łojotokowe zapalenie skóry u noworodków i niemowląt 

łojotokowy 

łokcie|stawy łokciowe 

łososiowoczerwony 

łososioworóżowy|koloru łososiowego 

łożysko paznokci stóp 

łożysko paznokcia|łożysko płytki paznokciowej|macierz paznokci  

łój 

łuk stopy 

łukowato|łukowaty 

łukowaty 

łukowaty 

łupież azbestowy 

łupież biały 

łupież czerwony mieszkowy 

łupież łojotokowy 

łupież mieszkowy dłoni i podeszew 

łupież pstry 

łupież pstry biały 

łupież różowy 

łupież rumieniowy|erytrazma 

łupież suchy 

łupież zwykły 

łuska 

łuska|złuszczanie 

łuski o układzie przypominającym mozaikę 

łuski przypominające płytki 

łuski skórne 

łuski|złuszczanie |łuszczenie 

łuszczące się plamy|złuszczające plamy 

łuszczenie się skóry 

łuszczyca dłoni 

łuszczyca dłoni i stóp 

łuszczyca kropelkowata|łuszczyca kropelkowa|łuszczyca kroplista 

łuszczyca krostkowa typu von Zumbusch|łuszczyca krostowa uogólniona (von Zumbusch) 

łuszczyca krostowa (von Zunibusch) 

łuszczyca krostowa ciężarnych 

łuszczyca krostowa dłoni 

łuszczyca krostowa uogólniona|łuszczyca krostkowa uogólniona 

łuszczyca krostowa|łuszczyca krostkowa 

łuszczyca odwrócona 

łuszczyca owłosionej skóry głowy i okolicy anogenitalnej 



łuszczyca paznokci 

łuszczyca paznokci|paznokcie z łuszczycą 

łuszczyca pieluszkowa 

łuszczyca plackowata|łuszczyca tarczkowa 

łuszczyca płytek paznokci palców u rąk 

łuszczyca pospolita z obecnością krost 

łuszczyca skóry owłosionej głowy 

łuszczyca uogólniona plackowata 

łuszczyca wałów paznokciowych 

łuszczyca wyprzeniowa|łuszczyca w okolicach wyprzeniowych|łuszczyca o charakterze wyprzeniowym 

łuszczyca wysiękowa 

łuszczyca zwykła|łuszczyca pospolita 

łuszczyca|zmiany łuszczycowe 

łuszczycopodobna hiperplazja 

łuszczycopodobny przerost naskórka 

łuszczycowe tarczki 

łuszczycowe zapalenie stawów 

łydka 

łydka|goleń|podudzie 

łysienie anagenowe 

łysienie androgenowe typu kobiecego 

łysienie androgenowe typu męskiego 

łysienie androgenowe|androgenetic alopecia|androgenne łysienie 

łysienie androgenowe|utrata włosów w przebiegu łysienia typu męskiego 

łysienie bliznowaciejące 

łysienie bliznowaciejące skóry głowy|łysienie bliznowaciejące na skórze głowy 

łysienie całkowite 

łysienie mucynowe|alopecia mucinosa|mucynoza mieszkowa 

łysienie na obwodzie głowy 

łysienie niebliznowaciejące 

łysienie nowotworowe 

łysienie ogniskowe 

łysienie plackowate 

łysienie plackowate o typie rozlanym 

łysienie plackowate uogólnione 

łysienie pospolite 

łysienie rzekomoplackowate Brocqa|pseudopelade Brocqa 

łysienie telogenowe 

łysienie typu „futra wyjedzonego przez mole” 

łysienie typu kobiecego 

łysienie typu męskiego 

łysienie wężykowate|ophiasis 

łysienie|wyłysienie 

łysienie|wyłysienie  

łysy|pozbawiony włosów 

łyżeczkowanie 

łyżeczkowanie|wyłyżeczkowanie 

łyżeczkowate płytki paznokciowe 

łzawienie 

maceracja 

maceracja w przestrzeniach międzypalcowych 

macierz paznokcia 

macierz włosów anangenowych 



mający charakter pourazowy|pourazowy 

mający charakter wybroczynowy|o charakterze wybroczynowym|rumieniowy|plamiczy|mający postać wykwitów plamiczych 

mający gładką powierzchnię|gładki 

mający kształt kopulasty|o kształcie kopulastym|mający kształt kopuły|kopulasty  

mający nieprzyjemny zapach|o nieprzyjemnym zapachu|cuchnący |o przykrym zapachu 

mający wartość diagnostyczną|diagnostyczny|mający znaczenie diagnostyczne|pozwalający na postawienie rozpoznania |pozwalający potwierdzić chorobę|charakterystyczny|patognomoniczny 

mający wygląd mięsisty 

makroglobulinemia Waldenströma 

makrokonidia 

makrolidy 

malation 

malformacja kapilarno-limfatyczna 

malformacja kapilarno-limfatyczno-żylna 

malformacja kapilarno-żylno-limfatyczna 

malformacja limfatyczna|malformacja naczyń limfatycznych 

malformacja limfatyczno-żylna 

malformacja naczyniowa kapilarna|naczyniak płaski|plama port wine stain|znamię typu port wine stain|plama typu czerwonego wina 

malformacja splotowo-żylna 

malformacja tętniczo-żylna 

malformacja żylna skórno-śluzowa 

malformacje kapilarne|malformacje naczyń kapilarnych 

malformacje kapilarno-tętniczo-żylne 

malformacje kapilarno-żylne 

malformacje naczyniowe 

malformacje układu kostno-szkieletowego 

malformacje żylne|malformacje naczyń żylnych 

malinica 

małe ogniska wyłysienia 

małe pojedyncze włókna kolagenu 

małe satelitarne grudki 

małe, obecne na obrzeżach ogniska satelitarne z grudkami i krostami 

mało nacieczone tarczki|cienkie tarczki 

małopłytkowość|trombocytopenia 

mały czerniak szerzący się powierzchownie 

małżowina uszna 

małżowiny uszne 

manifestacja|objaw 

manifestacje skórne|zmiany skórne|objawy skórne 

mapowanie limfatyczne 

marszczyć się 

martwe powierzchniowe łuski 

martwica będąca wynikiem niedokrwienia 

martwica górnych warstw naskórka 

martwica keratynocytów 

martwica komórek naskórka 

martwica krwotoczna 

martwica kumarynowa naskórka 

martwica na brzegach dziąseł 

martwica naskórka 

martwica naskórkowa 

martwica niedokrwienna 

martwica niedokrwienna tkanek 

martwica obejmująca całą grubość skóry 



martwica pełnej grubości naskórka|martwica całej grubości naskórka  

martwica plamicza 

martwica po warfarynie|martwica wywoływana przez warfarynę 

martwica serowata 

martwica siatkówki 

martwica skóry 

martwica skóry 

martwica skóry 

martwica tkanek 

martwica tkanki tłuszczowej u noworodków 

martwica typu ugryzienia przez szczura 

martwica włóknikowata 

martwica zrazików tkanki tłuszczowej 

martwica|ognisko niedokrwienia 

martwica|zmiana martwicza 

martwica|zmiany martwicze|zgorzel  

martwicza plamica będąca powikłaniem ospy wietrznej 

martwicze dno 

martwicze zapalenie mieszków włosowych|folliculitis necrotica 

martwicze zapalenie naczyń 

martwicze zapalenie powięzi 

martwicze zmiany w obrębie nosogardzieli 

martwiczy 

martwiczy 

martwiczy 

martwiczy czop 

martwiczy strup 

martwiczy|martwy 

martwiczy|niedokrwienny 

martwiczy|zgorzelinowa odmiana 

maska ciążowa 

maskowatość twarzy 

mastocytoma pozaskórna 

mastocytoza 

mastocytoza przypominająca kępki żółte rzekome 

mastocytoza skórna 

mastocytoza skóry 

mastocytozy 

masy guzowe 

masy rogowe 

masy rogowe|czopy rogowe 

masy w okolicy pozagałkowej z wytrzeszczem gałki ocznej 

masywne przekrwienie 

masywne złogi 

masywny|nasilony|rozległy 

maści keratolityczne 

maść antybiotykowa 

maść emolientowa 

maść emulsyjna|maść emulgująca 

maść Mercka 

maść mupirocynowa|mupirocyna w maści  

materiał biopsyjny 

materiał keratynowy 



materiał zatorowy z blaszek miażdżycowych 

materiały ścierne 

matowoczerwony|ciemnoczerwony|o barwie zgaszonej czerwieni 

matowy 

matowy 

matowy wygląd włosów 

mechanizmy efektorowe 

mechanopęcherzowy 

mechanoreceptory 

mechloretamina 

mecholyl|metacholina 

mediowany przez kompleksy immunologiczne|zależny od kompleksów immunologicznych|wywołany kompleksami immunologicznymi  

medium transportowe 

meksyletyna 

melanina 

melanina naskórkowa 

melanina znajdująca się w skórze właściwej 

melanoblasty 

melanoblasty pochodzące z grzebienia nerwowego 

melanocytowe komórki znamionowe 

melanocytowy 

melanocyty 

melanocyty produkujące melaninę 

melanocyty zmienione nowotworowo|melanocyty nowotworowe 

melanodemiatitis toxica|toksyczna melanodermia 

melanogeneza|tworzenie melaniny 

melanogenuria 

melanonychia 

melanonychia podłużna 

melanosomy 

melanoza Riehia 

melanoza skóry właściwej 

melanoza sromu|vulvar melanosis 

melanoza|przebarwienie 

melarsoprol 

melfalan 

meperydyna 

meszek płodowy|lanugo hair 

metaplazja płaskonabłonkowa 

methemoglobina 

metoda leczenia potrójną dawką (Weinstein) 

metoda mikrochirurgii Mohsa|mikrochirurgia Mohsa 

metoda przeszczepu autologicznych melanocytów hodowlanych 

metoda terapii|leczenie|terapia 

metophyma 

metoprolol 

metotreksat|MTX 

metronidazol 

metyldopa 

metylodibromo pentanodinitryl 

metyloprednizolon 

mezlocylina 

mezoterapia 



mętny 

mg na kilogram masy ciała|mg/kg m.c.  

mg/kg m.c. dziennie|mg/kg masy ciała na dobę 

mg/kg/d 

miażdżycowy 

mieć kontakt ze skórą 

miejsca łojotokowe na skórze 

miejsca łojotokowe|obszary łojotokowe|okolice łojotokowe 

miejsca na skórze 

miejsca naturalnej okluzji 

miejsca o największym ucisku 

miejsca okluzyjne|miejsca charakteryzujące się nadmierną okluzją|obręb fałdów skóry  

miejsca poddane uciskowi|miejsca zwiększonego ucisku  

miejsca regresji guza|obszary regresji guza 

miejsca ucisku 

miejsca ucisku mechanicznego 

miejsca wyprzeniowe|okolice wyprzeniowe 

miejsca występowania naturalnej okluzji skóry 

miejsca występowania|okolice predysponowane|miejsca predysponowane do wystąpienia zmian chorobowych|miejsca o większym ryzyku wystąpienia zmian|miejsca mające predylekcję|miejsca predysponowane do wystąpienia wykwitów|miejsca predylekcyjne|najczęstsze lokalizacje 

miejsca wzmożonego ucisku|miejsca ucisku|miejsca narażone na ucisk 

miejsca za małżowinami usznymi 

miejsce biopsji 

miejsce inokulacji|miejsce wniknięcia patogenu 

miejsce kontaktu z alergenem 

miejsce kontaktu z alergenem|strefa kontaktu z alergenem 

miejsce kontaktu z danym czynnikiem|miejsce kontaktu z alergenem 

miejsce ogniska pierwotnego 

miejscowa antybiotykoterapia 

miejscowa destrukcja tkanek 

miejscowa tkliwość 

miejscowe fototoksyczne zapalenie skóry 

miejscowe glikokortykosteroidy klasy II 

miejscowe immunomodulatory 

miejscowe iniekcje toksyny botulinowej 

miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe klasy I 

miejscowe preparaty pielęgnacyjne 

miejscowe substancje fototoksyczne 

miejscowo 

miejscowy 

mielodysplazja 

mieszana choroba tkanki łącznej 

mieszanina składająca się z glikolu propylenowego, gliceryny i kwasu mlekowego 

mieszanka karbaminianów (Carba mix) 

mieszanka zapachowa 

mieszek włosowy 

mieszek włosowy 

mieszki włosowe 

mieszki włosowe znajdujące się w stanie spoczynku w obrębie skóry owłosionej głowy 

mieszki włosowo-łojowe 

mieszkowe „kolce” 

mieszkowe plamki barwnikowe 

mieszkowy wzór repigmentacji 

mięczak zakaźny 



między łopatkami 

międzybłoniak 

międzymieszkowy 

międzypalcowy 

międzyzrazikowe przegrody tkanki podskórnej 

miękka biała parafina 

miękki 

miękki|sprężysty 

miękki|wilgotny|mazisty|gąbczasty 

miękkie rogi 

mięsak Kaposiego 

mięsień dźwigacz włosa 

mięsień szeroki szyi 

mięśniak prążkowanokomórkowy|rhabdomyoma 

mięśnie błony kurczliwej 

mięśnie dźwigacze włosów 

mięśnie mimiczne|mięśnie wyrazowe 

mięśnie obręczy kończyn 

mięśnie poprzecznie prążkowane 

mięśnie szkieletowe 

mikobakterie 

mikologiczny 

mikonazol 

mikroangiopatia 

mikrofibrylarny 

mikrofibrylarny składnik tkanki elastycznej 

mikrofibryle 

mikroflora skóry|mikrobiom skóry 

mikroowrzodzenia 

mikropęcherzyki|powstawanie mikropęcherzyków|drobne pęcherzyki 

mikroprolaktynoma 

mikroprzerzuty 

mikroprzeszczepy 

mikroropnie 

mikroropnie Munro 

mikroropnie Pautriera 

mikroskopia epiluminescencyjna 

mikroskopia powierzchni skóry 

mikroskopia świetlna 

mikroskopijne pęcherzyki 

mikroskopowe zapalenie naczyń 

mikrostomia 

mikrostopniowanie 

mikrostopniowanie|mikroskopowa ocena stopnia zaawansowania czerniaka 

mikrourazy 

mikrourazy 

mikrowybroczyny 

mikrozakrzepy 

mikrozatory z kryształków cholesterolu 

miltefozyna 

minimalna dawka rumieniowa 

minimalne złuszczenie 

minimalnie wyrażone objawy kliniczne 



minocyklina 

minoksidil 

miodowożółty|miodowy 

miofibroblasty 

miopatia posteroidowa 

mitoksantron 

mitomycyna C 

mitozy|mitozy komórkowe 

mleczan amonu 

mleczno-biały 

mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza 

mnogi 

mnogie plamy soczewicowate|liczne plamy soczewicowate 

mocno przylegający 

mocno wysycony barwnikiem|o bardzo ciemnej karnacji|z intensywną pigmentacją|o ciemnym zabarwieniu skóry 

mocno zrogowaciały 

moczenie 

mocznik na bazie kremu 

model dziedziczenia 

modzel 

modzele 

modzelowatość|tylosis 

mokasynowy 

monitorować pod kątem działań niepożądanych 

monobenzyloeter hydrochinonu 

monocyty 

monomorficzne zapalenie mieszków włosowych 

monomorficzny 

mononukleoza zakaźna 

mononukleozopodobny 

morbilli 

morfologia krwi 

morfologia krwi obwodowej|morfologia krwi 

morphea typu cięcia szablą|twardzina en coup de sabre|twardzina czaszkowo-twarzowa 

mound 

mózgokształtny 

mrowienie 

mrożenie freonem 

mucinosis follicularis 

mucyna|złogi mucyny 

mucynoza 

mucynoza mieszkowa|follicular mucinosis 

mucynoza skórna 

mukopolisacharydy 

mukormykoza 

mupirocyna 

muszla małżowiny usznej 

muszyca czyrakowata|muszyca czyraczna 

muszyca rany|muszyca w ranie 

mycosis|grzybica 

mykafungina 

mykobakteryjny 

mykofenolan mofetylu 



mykolakton 

myrmecia 

na dłoniach i podeszwach stóp|dot. dłoni i podeszw stóp 

na dłoniach|dot. dłoni 

na granicy naskórka i skóry właściwej 

na granicy skóry i tkanki podskórnej 

na kończynach dolnych po stronie prostowników 

na krawędzi odbytu 

na obwodzie 

na obwodzie 

na obwodzie ognisk wyłysienia 

na obwodzie|na obrzeżu 

na obwodzie|obwodowo  

na podeszwach|dot. podeszw|dot. stóp 

na podłożu rumieniowo-obrzękowym 

na podłożu zapalnym 

na powierzchniach wyprostnych ramion 

na twarzy|dot. twarzy|zlokalizowany na twarzy 

nabłonek błon śluzowych wyścielający 

nabłonek mieszków włosowych 

nabłonek nosogardła 

nabłonek okolicy anogenitalnej 

nabłonek przydatków 

nabłonek walcowaty 

nabłonek wielowarstwowy płaski|uwarstwiony nabłonek płaski 

nabłoniak włosowy|trichoepithelioma 

nabłonkowaty 

nabłonkowe komórki macierzyste|epithelial stem cells 

nabłonkowy|dot. nabłonka|naskórkowy|dot. naskórka 

nabumeton 

nabyta dermatoza perforująca 

nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka 

nabyty 

nacieczenie skóry 

nacieczony|naciekowy 

naciek 

naciek komórek jednojądrzastych 

naciek komórek zapalnych 

naciek komórkowy|naciek z komórek 

naciek limfocytarny wokół naczyń 

naciek limfocytarny|naciek z komórek limfocytarnych 

naciek limfohistiocytarny 

naciek neutrofilowy 

naciek neutrofilowy 

naciek neutrofilowy wokół gruczołów ekrynowych 

naciek okołonaczyniowy z komórek jednojądrzastych 

naciek plazmatycznokomórkowy w skórze właściwej 

naciek skóry 

naciek wokół naczyń 

naciek z eozynofilów 

naciek z histiocytów 

naciek z komórek limfoplazmocytycznych 

naciek z komórek zapalnych 



naciek z monocytów 

naciek|stwardnienie|nacieczenie 

naciek|złogi 

naciekać|zająć|rozprzestrzeniać się 

naciekający 

naciekanie poza obręb skóry 

naciekanie skóry 

naciekaniem guza 

nacieki białaczkowe w obrębie dziąseł 

nacieki histiocytarne 

nacieki leukocytów wielojądrzastych 

nacieki limfocytarne 

nacieki limfocytarne Jessnera 

nacieki limfocytowe w skórze właściwej 

nacieki limfocytów T 

nacieki neutrofilowe 

nacieki z wielojądrzastych leukocytów w naskórku 

naciekowe tarczki 

nacięcie 

nacięcie chirurgiczne 

nacięcie w kształcie litery V 

naczynia kapilarne 

naczynia splotu brodawkowego i podbrodawkowego 

naczyniak 

naczyniak kapilarny 

naczyniak krwionośny dziecięcy 

naczyniak krwionośny jamisty 

naczyniak krwionośny z komórek śródbłonka przypominający mięsak Kaposiego|hemangioendothelioma typu Kaposiego 

naczyniak limfatyczny|zmiana typu lymphangioma|lymphangioma 

naczyniak pajączkowaty|naczyniak gwiaździsty 

naczyniak twardniejący 

naczyniak wiśniowy 

naczyniak|naczyniak krwionośny 

naczyniaki 

naczyniaki krwionośne z komórek śródbłonka 

naczyniaki skórne 

naczyniakomięsak|mięsak naczyniowy 

naczyniakotłuszczak 

naczyniakowłókniaki 

naczyniopochodny czynnik wzrostu śródbłonka|VEGF 

naczyniowe zmiany typu hamartoma 

naczyniowy 

naczyniowy 

nad stawami śródręczno-paliczkowymi|kłykcie 

nad warstwą podstawną 

nadczynność tarczycy 

nadkażać|wtórnie nadkażać 

nadkażenie 

nadkażenie bakteryjne 

nadmierna potliwość dłoni na rozległym obszarze 

nadmierna potliwość|nadpotliwość 

nadmierne bliznowacenie 

nadmierne owłosienie meszkowe nabyte 



nadmierne owłosienie uogólnione 

nadmierne owłosienie|hipertrichoza|hypertrichosis 

nadmierne pobruzdowanie|wzmożona akcentacja bruzd 

nadmierne rogowacenie mieszkowe 

nadmierne rogowacenie o powierzchni od glazurowanej po przypominającą aksamit 

nadmierne rogowacenie o układzie przypominającym mozaikę (dachówkę) 

nadmierne rogowacenie pod płytką paznokciową|hiperkeratoza podpaznokciowa 

nadmierne rogowacenie przypominające pergamin 

nadmierne rogowacenie skóry o łagodnym nasileniu 

nadmierne rogowacenie spowodowane tarciem 

nadmierne rogowacenie|hiperkeratoza|ognisko nadmiernego rogowacenia|masy hiperkeratyczne|nawarstwienia rogowe 

nadmiernie zakrzywiony 

nadmierny wzrost włosów 

nadmierny|wzmożony|pogrubiony 

nadobojczykowy 

nadpłytkowość 

nadtlenek benzoilu 

nadtlenek benzoilu w postaci żelu 

nadwrażliwość 

nadwrażliwość 

nadwrażliwość fotokontaktowa 

nadwrażliwość kontaktowa 

nadwrażliwość kontaktowa 

nadwrażliwość na światło|nadwrażliwość słoneczna|fotonadwrażliwość |nadwrażliwość na światło słoneczne|reakcje nadwrażliwości na światło słoneczne 

nadwrażliwość na zimno 

nadwrażliwość skóry z tworzeniem nadżerek 

nadwrażliwość|uczulenie|nadwrażliwość na dany alergen|alergizacja 

nadwrażliwy na słońce|prowokowany przez słońce 

nadżerka 

nadżerka|zmiana nadżerkowa 

nadżerki głębokie 

nadżerki na błonie śluzowej 

nadżerki na rogówce 

nadżerki pokryte łuskami i strupami 

nadżerki pokryte strupem|nadżerki pokryte strupami 

nadżerki powierzchowne 

nadżerkowe krostkowe zapalenie skóry owłosionej głowy|erosive pustular dermatosis 

nadżerkowe zapalenie jamy ustnej 

nadżerkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł 

nadżerkowo-wrzodziejący|nadżerkowy/wrzodziejący  

nafloksidin 

naftioniany 

naftyfina 

nagie ziarniniaki 

nagniotek|róg skórny 

nagromadzenie tkanki tłuszczowej na tułowiu|nadmiar tkanki tłuszczowej na tułowiu  

nakładać się 

nakłucie 

nakrapiana hiperpigmentacja 

nakrapiane przebarwienia 

nakrapiania w obrębie obłączka 

nakrapiany|cętkowany|plamisty|o układzie marmurkowatym |marmurkowaty 

nakrapiany|plamisty 



nalokson 

nalot 

nalot o wyglądzie zsiadłego mleka 

naloty włóknikowe 

naltrekson 

namoczony 

napadowy 

napadowy 

napadowy 

napadowy rumień 

napadowy rumień na twarzy 

napady rumienia 

naparstkowanie|objaw naparstka|dołki 

naparstkowate blizny 

naparstkowe zagłębienia|dołki|dzioby 

napięty|naciągany 

napletek 

napletek łechtaczki 

naproksen 

naprzemienna ortokeratoza i parakeratoza 

narażenie zawodowe 

narząd wzroku|oko 

narządy płciowe 

nasada 

nasada nosa 

nasączony 

nasilać|pogarszać|zaostrzyć 

nasilenie choroby|pogorszenie stanu klinicznego 

nasilenie objawów 

nasilenie zmian 

nasilenie|nasilenie choroby 

nasilona niedokrwistość 

nasilone bliznowacenie 

nasilone krwawienia w obrębie skóry 

nasilone łysienie w obrębie centralnej części skóry głowy 

nasilone wypadanie włosów po bokach głowy 

nasilone złuszczanie 

nasilone złuszczanie 

nasilone złuszczenie 

nasilone, zanikowe bliznowacenie 

nasilony 

nasilony guzowaty naciek 

nasilony stan zapalny 

nasilony|wyraźny|uwydatniony 

naskórek 

naskórek lub skóra właściwa 

naskórkowa jednostka melaninowa 

naskórkowe komórki Langerhansa 

naskórkowy|dot. naskórka 

następowy 

następstwo 

nastrzyknięcie spojówek 

nastrzyknięcie spojówek 



nastrzyknięcie spojówek gałkowych 

nastrzyknięcie spojówki 

naszyjnik Casala 

naświetlanie promieniowaniem UV 

naświetlanie wiązką elektronów 

naświetlanie wiązką elektronów całego ciała 

naświetlenie promieniami UVA 

naturalna, podstawowa pigmentacja skóry 

naturalne otwory ciała 

naturalny czynnik nawilżający 

nawilżać 

nawilżanie|uwodnienie |nawodnienie  

nawilżenie skóry 

nawracać 

nawracający 

nawrotowa opryszczka narządów płciowych 

nawrotowy 

nawrotowy|nawracający|nawroty|mający charakter nawrotowy 

nawroty 

nawroty choroby 

nawroty choroby|nawroty  

necrobiosis lipoidica|obumieranie tłuszczowate 

nekrobioza 

nekrolityczny wędrujący rumień 

nekroliza naskórka 

nekroza pełnej grubości skóry 

nekroza pojedynczych komórek 

neoangiogeneza 

neomycyna 

neoplazja wewnątrznabłonkowa|środnabłonkowa neoplazja 

neowaskularyzacja 

nerkokształtny 

nerkopochodna dermopatia włókniejąca 

nerkopochodny 

nerwiak międzypalcowy 

nerwiaki nerwów słuchowych 

nerwiakowłókniak 

nerwiakowłókniak splotowaty 

nerwiakowłókniaki 

nerwiakowłókniakowatość ośrodkowa|nerwiakowłókniakowatość typu 2 

nerwiakowłókniakowatość|neurofibromatoza 

nerwy układu autonomicznego 

neuroendokrynny 

neurofilamenty 

neurogenny 

neuropatia cukrzycowa 

neuropatia czuciowa 

neuropatyczny 

neurotonina (gehapentyna) 

neurotropizm 

neurotropowy SSC 

neutrofile 

neutrofilowe zapalenie ekrynowych gruczołów potowych 



neutrofilowy 

nevus araneus 

nevus unius lateris|znamię jednostronne 

newirapina 

newomelanocyty|melanocyty znamienia 

niacynamid 

nie poddający się uciskowi|niedający się ucisnąć  

niealergiczny 

niebędący rozrostem przednowotworowym 

niebolesny 

niebolesny 

niebolesny 

niebolesny|niebolesny przy ucisku|niewykazujący tkliwości 

niecharakterystyczny stan zapalny w skórze właściwej 

niechełboczący 

niechorujący na łuszczycę 

nieczerniakowe nowotwory złośliwe skóry|niemelanocytowe nowotwory skóry 

niedający się ucisnąc|nieulegający zagłębieniu pod wpływem ucisku |nieulegający wgłębieniu po ucisku palcami 

niedendrytyczne komórki 

niedobory odporności|obniżona odporność|upośledzona odporność 

niedobory żywieniowe 

niedobór białka spowodowany niedożywieniem 

niedobór składowej C3 dopełniacza 

niedobór sulfatazy steroidowej 

niedokrwienie 

niedokrwienie palców|zaburzenie ukrwienia palców 

niedokrwienne zapalenie nerwu wzrokowego 

niedokrwiony 

niedomykalność powiek 

niedorozwój naczyń limfatycznych 

niedotlenienie tkanek 

niedrożność gardła 

niedrożność nosa 

nieepidermolityczny 

niegojący się 

niegrupujące się 

nieinfekcyjny|niezakaźny 

nieinwazyjny 

nieinwoluujące wrodzone naczyniaki krwionośne 

niejednolitego koloru 

niejednorodna utrata barwnika 

niekolagenowy 

niekrętkowy 

nieleczony 

nieliczne|skąpy 

niemowlęcy toczeń rumieniowaty 

nienarażony na ekspozycję 

nieobrzezany 

nieopalony 

nieostro odgraniczony 

nieowłosiona skóra 

nieowłosiony|bez włosów|pozbawiony włosów 

nieowrzodziały 



niepęcherzowa, erytrodermiczna rybia łuska|erytrodermiczna, niepęcherzowa rybia łuska 

niepęcherzowy 

niepołyskujący 

niepowikłany 

niepożądana reakcja skórna 

niepożądana reakcja skórna w wyniku stosowanych leków|osutka polekowa|skórne niepożądane reakcje polekowe 

niepożądana skórna reakcja na leki|niepożądana skórna reakcja polekowa 

nieprawidłowe przyleganie do siebie dwóch różnych typów komórek|satellitosis 

nieprawidłowości ograniczone do jednego paznokcia 

nieprawidłowości w obrębie włosów 

nieprawidłowości w wyrastaniu mieszków włosowych 

nieprawidłowy 

nieprawidłowy wzrost płytek paznokciowych 

nieprzebarwiony|bezbarwnikowy|pozbawiony barwnika|niepigmentowy 

nieprzesuwalny w czasie palpacji 

nieprzesuwalny|umiejscowiony|utrwalany 

nieprzyjemny zapach 

nieprzyjemny zapach ciała 

niereagujący na leczenie 

nieregularna akantoza 

nieregularne jądra 

nieregularne plamy 

nieregularne złuszczanie 

nieregularny 

nieregularny|nierówny|o nieregularnych brzegach 

nierodzinny 

nierogowaciejący 

nieropny 

nierozpoznany 

nierozpoznany|błędnie rozpoznany|błędnie zdiagnozowany 

nierówna, pomarszczona powierzchnia 

nierównomierna pigmentacja 

nierównomiernie zgrupowane 

nierówności 

nierówny 

nierzeżączkowy 

nieserowaciejący 

nieskeratyzowany 

niespecyficzny 

niestabilna łuszczyca 

niesteroidowy 

nieswędzący 

niesztowica zgorzelinowa 

niesztowica|zmiany pod postacią niesztowicy 

niesztowice 

nietrzymanie barwnika 

nieulegający zblednięciu pod wpływem ucisku|nieblednący przy ucisku 

nieweneryczne stwardniające zapalenie naczyń limfatycznych 

nieweneryczny 

niewielka akantoza 

niewielka atrofia|niewielki zanik 

niewielki naciek limfocytarny 

niewielki naciek z limfocytów 



niewielki obrzęk 

niewielki obrzęk 

niewielki rumień 

niewielki stan zapalny 

niewielki uraz|drobny uraz 

niewielkich rozmiarów|drobny 

niewielkie nacieki z komórek zapalnych 

niewielkie objawy ze strony błon śluzowych i skóry 

niewielkie złuszczanie 

niewielkie złuszczanie 

niewyczuwalny palpacyjnie 

niewydolność oddechowa 

niewydolność żylna 

niewykazujący cech epidermotropizmu 

niewykrywalny 

niewykształcone ciało modzelowate 

niewyraźne brzegi 

niewyraźne granice 

niewyraźnie odgraniczony 

niewyraźny 

niezajęty 

niezajęty 

niezajęty|wolny od zmian|niezmieniony 

niezapalny 

niezapalny 

niezbyt nasilone złuszczanie 

niezdiagnozowany|nierozpoznany 

niezłuszczona keratyna 

niezmielinizowany 

nieznaczna pustulacja 

nieznaczne zgrubienie 

nieznacznie łuszczący się 

nieznacznie pobrukowana powierzchnia 

nieznacznie uniesiony 

nieznacznie wyniosły 

nieznacznie wyniosły 

nieznacznie wyniosły|nieco uniesiony 

nieznacznie wyniosły|nieznacznie uniesiony 

nieznacznie zabarwiony 

nieznacznie|delikatnie  

nieznaczny|niewielki 

niezrogowaciały 

niezróżnicowany SCC 

niezwiązany z mieszkiem włosowym|niezwiązany z mieszkami włosowymi |bez związku z mieszkami włosowymi 

nifedypina 

nikotynamid 

nikotynowe zapalenie jamy ustnej 

nisko zróżnicowany SCC 

niszczenie|destrukcja |uszkodzenie|dystrofia  

nitkowate strzępki 

nitrozomocznik 

nocyceptory 

nokardioza 



normolipemiczne kępki żółte płaskie|kępki żółte płaskie 

nory drążone przez pasożyta|nory|korytarze świerzbowca |nory świerzbowca  

nory świerzbowcowe 

nos siodełkowaty 

nosogardziel|jama nosowo-gardłowa 

nosowo-gardłowy 

notalgia paresthetica 

nowo powstały 

noworodkowa zapalna choroba wieloukładowa 

nowotworowy 

nowotwory przydatków skóry 

nowotwory złośliwe pochodzenia naskórkowego 

nowotwór o charakterze hamartoma 

nowotwór skóry|guz skóry 

nowotwór śródnaskórkowy w postaci plamy 

nystatyna 

o „skórzastej" teksturze|„skórzasty" 

o charakterze grudkowo-pęcherzykowym|grudkowo-pęcherzykowy 

o charakterze tunelu 

o charakterze zapalnym 

o charakterze zdecydowanie plamistym 

o ciemnej karnacji|ze śniadą karnacją  

o ciemnej skórze|o ciemnej karnacji|czarnoskóry 

o delikatnym złuszczaniu|z delikatnym złuszczaniem 

o dużej złośliwości 

o działaniu cytotoksycznym|cytotoksyczny 

o gładkiej powierzchni 

o jasnej karnacji 

o jasnej skórze|o jasnej karnacji|z jasną karnacją 

o krętym przebiegu|kręty|poskręcany 

o lokalizacji genitalnej|w okolicy genitalnej|dot. okolicy płciowej|na narządach płciowych 

o lokalizacji pozagenitalnej 

o łagodnym nasileniu|subtelny 

o łagodnym przebiegu|miernie nasilony|o niewielkim nasileniu|umiarkowanie nasilony|umiarkowanie nasilone zmiany 

o nieprzyjemnym zapachu|wydzielający nieprzyjemny zapach 

o nieregularnych brzegach 

o nieregularnym kształcie 

o niewielkim nasileniu|łagodny|o niewielkim stopniu nasilenia|o łagodnym nasileniu|niezbyt nasilony 

o niskiej sile działania 

o powolnym przepływie|o wolnym przepływie 

o stożkowatym kształcie|mający stożkowaty kształt 

o szybkim przepływie 

o średniej sile działania 

o układzie obrączkowatym 

o układzie punktowym|punktowy|punktowany 

o zróżninowanych kolorach 

obecność ropy 

obecność rumienia wokół mieszków włosowych|okołomieszkowy rumień 

obejrzenie zmian 

obfity 

obgryzanie paznokci 

objaw „dołka" 

objaw „spoliczkowanego dziecka" 



objaw „wybuchu gwiazdy"|starburst pattern|wzór „wybuchu gwiazdy” 

objaw Auspitza 

objaw Burgera 

objaw Dariera 

objaw De Morgana|plamy de Morgana|plamki Campbella de Morgana 

objaw Dennie Morgana 

objaw Forchheimera 

objaw Hutchinsona 

objaw izomorficzny 

objaw Janewaya 

objaw Koebnera 

objaw modlącego się 

objaw Nikolskiego 

objaw Pastii 

objaw Pastii 

objaw Raynauda 

objaw Romana|chagoma 

objaw rowka|objaw bruzdy 

objaw ważny diagnostycznie 

objaw wulkanu 

objawiać się 

objawowy|mający przebieg objawowy 

objawy 

objawy „choroby ostrej” 

objawy anafilaktycznopodobne 

objawy kliniczne 

objawy kliniczne|obraz kliniczny 

objawy kliniczne|obraz kliniczny 

objawy krwawienia 

objawy krwotoczne 

objawy na błonach śluzowych 

objawy neurologiczne 

objawy neurologiczne 

objawy neurologiczne 

objawy neurologiczne 

objawy neurologiczno-psychiatryczne 

objawy nieżytowe 

objawy ogólne 

objawy ogólne 

objawy ogólne|objawy ogólnoustrojowe 

objawy ogólne|ogólnoustrojowa toksemia 

objawy paragrypowe|objawy rzekomogrypowe 

objawy prodromalne 

objawy prodromalne 

objawy subiektywne 

objawy suchości 

objawy toksyczne 

objawy układowe 

objawy układowe|objawy ogólne 

objawy uszkodzenia naskórka 

objawy wirylizacji 

objawy z OUN 

objawy zapalenia opon mózgowych 



objawy ze strony nerek 

objawy związane z naczyniami mózgowymi 

objęty stwardnieniem 

objęty zapaleniem|zmieniony zapalnie|zapalny 

obłamany 

obłączek 

obnażona skóra 

obniżenie ostrości wzroku 

obniżony poziom ceramidów 

obniżony poziom dopełniacza 

obraz histopatologiczny 

obraz kliniczny 

obraz kliniczny 

obraz kliniczny|objawy kliniczne 

obraz przypominający twardzinę 

obrąbek małżowiny usznej 

obrąbek naskórkowy paznokcia|eponychium|obrąbek naskórkowy|skórka 

obrączkowa łuszczyca krostowa 

obrączkowato 

obrączkowaty 

obrączkowaty 

obrączkowaty rumień 

obrączkowaty SCLE 

obręb fałdów skóry|skóra pod okluzją|okolice okluzyjne|okluzyjne warstwy skóry 

obręb hyponychium 

obręb zgięć stawowych|okolice zgięciowe 

obrzeża owłosionej okolicy potylicznej i ciemieniowej 

obrzęk 

obrzęk brody 

obrzęk dróg oddechowych 

obrzęk komórek śródbłonka 

obrzęk kończyn dolnych 

obrzęk krtani 

obrzęk limfatyczny 

obrzęk międzykomórkowy 

obrzęk międzykomórkowy naskórka|obrzęk międzykomórkowy|spongioza|stan gąbczasty|zmiany gąbczaste 

obrzęk naczynioruchowy 

obrzęk naczynioruchowy okolicy podjęzykowej 

obrzęk naczynioruchowy wywołany wibracją 

obrzęk obejmujący znaczne obszary 

obrzęk okolicy okołopaznokciowej 

obrzęk okołooczodołowy|obrzęk wokół oczu 

obrzęk podskórny 

obrzęk powiek 

obrzęk powiek 

obrzęk skóry 

obrzęk skóry właściwej 

obrzęk spojówek 

obrzęk stwardniały 

obrzęk stwardniały dorosłych Buschke 

obrzęk stwardniały w cukrzycy|scleredema diabeticorum|obrzęk stwardniały 

obrzęk śluzowaty 

obrzęk śluzowaty przedgoleniowy|obrzęk przedgoleniowy 



obrzęk tarczy nerwu wzrokowego 

obrzęk tkanek miękkich 

obrzęk tkanek okołooczodołowych 

obrzęk tkanki podskórnej 

obrzęk twardzinopodobny noworodków 

obrzęk twarzy 

obrzęk twarzy 

obrzęk twarzy 

obrzęk warstwy brodawkowatej 

obrzęk weneryczny prącia|penile venereal edema 

obrzęk z obecnością zagłębień|obrzęk ciastowaty 

obrzęk|obrzęki |opuchlizna 

obrzęknięta twarz 

obrzęknięte podłożu 

obrzęknięty 

obrzękowo-rumieniowy 

obrzękowy|obrzęknięty|obrzęk 

obserwowany w guzie naciek|guzowaty naciek 

obszar badania|miejsce testowane 

obszar lichenifikacji 

obszar martwiczy 

obszar pod piersiami|okolice podsutkowe|skóra pod piersiami 

obszar skóry, który miał kontakt z alergenem 

obszar stwardnienia 

obszar zaniku 

obszar|ognisko 

obszary bielacze 

obszary poza skórą owłosioną głowy 

obszary pozbawione włosów 

obszary przebarwienia 

obszary skóry najczęściej poddawane ekspozycji słonecznej 

obszary skóry poddawane ekspozycji słonecznej 

obszary skóry zajęte przez bielactwo 

obszary z tendencją do występowania rumienia na czole 

obszary zawierające mieszki włosowe|obszary owłosione 

obumieranie tłuszczowate cukrzycowe 

obuoczny ból spojówek 

obustronne cofnięcie linii włosów w okolicy skroniowej 

obustronne nastrzyknięcie spojówek 

obustronne wysięki w stawach kolanowych 

obustronnie 

obustronny|obustronnie 

obwodowa neuropatia 

obwodowe złuszczanie 

obwodowo 

obwodowo 

obwodowo|odśrodkowo 

obwodowy 

obwódka 

ocena całego ciała pacjenta 

ocena głębokości nacieku zmiany 

ocena nasilenia choroby|ocena zaawansowania|ocena stopnia zaawansowania|klasyfikacja stadium choroby  

ocena stopnia zaawansowania czerniaka według skali Clarka 



ocena stopnia zaawansowania histopatologicznego 

ocena stopnia zaawansowania klinicznego 

ocena węzła wartowniczego|przeprowadzenie badania węzła wartowniczego 

octan cyproteronu 

oczno-gruczołowy 

oczyszczać 

oczyszczanie|chirurgiczne oczyszczenie |usunięcie 

oczyszczony 

odbarwienia 

odbarwienia podobne do bielactwa 

odbarwienia związane z czerniakiem 

odbarwienie|odbarwienia|zaburzenia barwnikowe|depigmentacja 

odbarwiona skóra|odbarwienie |leukoderma |odbarwienia 

odbarwione plamy 

odbarwione plamy w kształcie liścia jesionu 

odbarwiony|pozbawiony barwnika 

odbicie napletka 

odbyt|okolica odbytu 

odbytnica 

odbytniczo-skórny 

odchody 

odchodzić promieniście 

odcień 

odcień|barwa 

odcinkowy|segmentalny|segmentowy 

odcisk 

odczyn oponowo-naczyniowy 

odczyn pokrzywkowy 

odczynowe rumienie 

odczynowy 

odczyny popromienne 

odczyny w miejscu wynaczynienia leku 

oddawanie moczu|mikcje 

oddzielanie się i złuszczanie płytki paznokciowej od łożyska 

oddzielanie się martwiczej tkanki 

oddzielanie się płytki od łożyska|onycholiza|oddzielanie paznokcia od łożyska 

oddzielanie się strupów 

oddzielenie 

oddzielenie się martwaka trzonu (sequestration of diaphysis) paliczka 

oddzielenie się płytki paznokciowej od proksymalnego wału paznokciowego 

oddzielenie się|spełzanie|wypadanie 

oddzielić się 

odgraniczenie zmian 

odgraniczenie|obrzeże zmian|margines|granica 

odgraniczony|dobrze odgraniczony|ograniczony |ściśle ograniczony 

odkażające kąpiele 

odkładane produkty metabolizmu 

odkładanie kompleksów immunologicznych 

odległe owrzodzenia 

odleżyny 

odmiana białaczki 

odmiana Herlitza JEB|JEB gravis 

odmiana kliniczna 



odmiana liszaja płaskiego, w której stwierdza się obecność bardzo małych grudek 

odmiana mokasynowa 

odmiana nadżerkowa liszaja płaskiego 

odmiana obrzękowa skórnej postaci tocznia rumieniowatego|lupus tumidus 

odmiana ograniczona EBS|podtyp Webera-Cockaynea|odmiana Webera-Cockayne'a 

odmiana podeszwowa 

odmiana siateczkowata liszaja płaskiego 

odmiana typu pemfigoidu błon śluzowych przypominająca pemfigoid bliznowaciejący 

odmiana typu pemfigoidu pęcherzowego wykazująca podobieństwo do pemfigoidu 

odmiana uogólniona EBS|odmiana Koebnera 

odmiana wrzodziejąca liszaja płaskiego 

odmiana|podtyp  

odmiana|postać|typ 

odmiana|postać|wariant 

odmroziny 

odparowanie laserem C02 

odparowywanie laserem dwutlenkowęglowym 

odparzenie|wyprzenia|wyprzenie  

odpaść|ulec złuszczeniu|ulec spełzaniu|oddzielić się|ulec destrukcji|wypadać 

odpowiadać na leczenie 

odpowiedź immunologiczna 

odpowiedź T-komórkowa 

odpowiedź zapalna 

odra 

odra niemiecka 

odra trzydniowa 

odrastać 

odrębne zespoły obrzęku naczynioruchowego (± pokrzywki) 

odropodobna osutka polekowa 

odropodobny 

odrost 

odsłonięte obszary skóry|odsłonięte części ciała|okolice odsłonięte |okolice eksponowane|miejsca ekspozycji 

odsłonięty|eksponowany 

odsuwanie do tyłu oskórka paznokcia 

odtlenowana/zredukowana hemoglobina 

odwodnienie skóry 

odwracalny 

odynofagia 

oftalmopatia 

oglądanie zmian skórnych w bocznym oświetleniu 

ogniska hiperkeratotyczne|ogniska rogowacenia|rogowacenie  

ogniska hiperkeratozy 

ogniska martwicy skóry 

ogniska o serowatym wyglądzie 

ogniska przebarwień|nadmiernie zabarwione blaszki 

ogniska przypominające mapę 

ognisko rumieniowo-złuszczające|rumień i złuszczanie 

ognisko wyłysienia 

ognisko wyłysienia|ognisko łysienia  

ognisko|przerost zmian|rozrost|wzrost|namnażanie  

ogniskowa hipermelanoza 

ogniskowa spongioza 

ogniskowa utrata włosów (plamista lub ograniczona) 



ogniskowe obszary ziarniniaków typu gruźliczego 

ogniskowe włóknienie wątroby 

ogniskowe zapalenie mięśni 

ogniskowe zwyrodnienie wodniczkowe warstwy podstawnej 

ogniskowy 

ogniskowy rogowiec dłoni i stóp 

ogniskowy toczeń rumieniowaty|toczeń rumieniowaty krążkowy|krążkowy toczeń rumieniowaty|dyskoidalny toczeń rumieniowaty 

ogniskowy|plamisty 

ogólna antybiotykoterapia 

ogólne badanie fizykalne 

ogólne podawanie glikokortykosteroidów|stosowanie ogólnoustrojowej steroidoterapii|ogólnoustrojowe glikokortykosteroidy|ogólnie podawane glikokortykosteroidy |ogólne glikokortykosteroidy 

ogólne retinoidy 

ogólne złe samopoczucie 

ogólnoustrojowa ekspozycja 

ogólnoustrojowe schorzenie o charakterze metabolicznym 

ogólny|podawany doustnie|układowy|do stosowania ogólnego|ogólnoustrojowy 

ograniczona amyloidoza skórna 

ograniczona łuszczyca na niewielkiej powierzchni 

ograniczona utrata włosów w postaci okrągłych ognisk łysienia 

ograniczone błoną kuliste ziarnistości 

ograniczone choroby aparatu paznokciowego|ograniczone zmiany aparatu paznokciowego 

ograniczone naczyniaki limfatyczne 

ograniczone obszary hiperkeratozy 

ograniczone zmiany skórne 

ograniczony do 

ograniczony do 

okaleczające zniekształcenia 

okaleczający 

okaleczający 

okluzja naczyń krwionośnych 

okluzja plastrem 

okluzja|zamknięcie|opatrunek okluzyjny 

okluzyjne obuwie|nieprzewiewne/okluzyjne obuwie 

oko byka 

okolica androgenoniewrażliwa 

okolica anogenitalna 

okolica anogenitalna|obszar anogenitalny|okolica narządów moczowo-płciowych i odbytu|okolica odbytu i narządy płciowe|region anogenitalny 

okolica biodrowa 

okolica ciemienia 

okolica goleni|okolica piszczelowa 

okolica jarzmowa 

okolica krętarza większego 

okolica krętarzowa 

okolica krzyżowa 

okolica krzyżowo-lędźwiowa 

okolica lewej kości jarzmowej 

okolica lędźwiowa 

okolica lędźwiowa 

okolica łonowa 

okolica łonowa 

okolica łopatek 

okolica łopatki 

okolica międzyłopatkowa 



okolica migdałków 

okolica mostkowa 

okolica mostkowa|okolica przedmostkowa 

okolica nad górną wargą 

okolica nadłopatkowa 

okolica nadobojczykowa 

okolica narządów płciowych 

okolica narządów płciowych 

okolica narządów płciowych 

okolica narządów płciowych 

okolica oczodołowa 

okolica odbytniczo-odbytowa 

okolica odbytu 

okolica odbytu 

okolica odbytu i narządów płciowych|okolice anogenitalne 

okolica okołocewkowa 

okolica okołooczodołowa|okolica oczodołów 

okolica okołoodbytnicza|okolica okołoodbytowa 

okolica pachwinowa 

okolica pachwinowa 

okolica pieluszkowa 

okolica pod piersiami 

okolica podbrzuszna 

okolica podoczodołowa 

okolica podpiersiowa 

okolica pośladkowa 

okolica potyliczna 

okolica przednio-przyśrodkowa głowy 

okolica przeduszna 

okolica skóry, gdzie jest dużo gruczołów apokrynowych 

okolica skroniowa 

okolica stawów skokowych 

okolica szczytowa głowy 

okolica środkowo-szczytowa głowy 

okolica ucha 

okolica ust|okolica okołoustna 

okolica wokół odbytu 

okolica wokół ust 

okolica zauszna 

okolica zmian 

okolica żuchwy|okolica żuchwowa 

okolice ciała 

okolice ciała eksponowane na promieniowanie słoneczne 

okolice eksponowane na słońce 

okolice eksponowane skóry 

okolice między stawami międzypaliczkowymi 

okolice narażone na działanie niskich temperatur 

okolice narażone na działanie słońca 

okolice narażone na urazy mechaniczne|powierzchnie poddawane urazom mechanicznym 

okolice narządów płciowych i odbytu 

okolice szpar powiekowych 

okolice urazów mechanicznych 

okolice wyprzeniowe|okolice występowania wyprzeń 



okołocewkowy 

okołogałkowy 

okołomieszkowa parakeratoza 

okołomieszkowa warstwa rogowa 

okołomieszkowe zapalenie ropowicze|rozwarstawiające zapalenie tkanki łącznej skóry owłosionej głowy|perifolliculitis abscedens et suffodiens 

okołomieszkowy 

okołonaczyniowy 

okołonaczyniowy naciek neutrofilowy 

okołoodbytnicze kłykciny 

okołoodbytniczy 

okołopaznokciowo|w okolicy okołopaznokciowej  

okołopaznokciowy 

okołowierzchołkowy ropień zębopochodny 

okostnowe kościotworzenie 

okrągły 

okrągły 

okres dojrzewania 

okres guzowaty 

okres inwolucji 

okres naciekowy 

okres rekonwalescencji 

okres rumieniowy ziarniniaka grzybiastego 

okres spoczynku 

okres trwania zmian skórnych|okres trwania zmian|okres występowania zmian 

okres wiremii w trakcie zakażenia pierwotnego 

okresowe, nagłe zaostrzenia 

okresowy ból 

okrężny|pieniążkowaty 

oksaprozyna 

oksyhemoglobina 

oksykonazol 

oksypentyfilina 

olbrzymi|rozległy 

olbrzymie komórki Langhansa 

olbrzymie podwójne zaskórniki 

olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic 

oleiste żywice 

olejek mineralny 

olejki eteryczne 

olejowe preparaty 

omeprazol 

ondansetron 

onkocerkoza 

onkogeneza 

onkogenny 

onychauxis|przerośnięty paznokieć|onychaum 

onychia 

onychofagia 

onycholiza płytek paznokciowych rąk 

onycholiza płytek paznokciowych stóp 

onycholiza związana z wynaczynieniem krwi pod płytką paznokciową 

onychomadesis|oddzielanie się płytki paznokciowej od macierzy 

onychomatricoma 



onychorrhexis 

onychoschisis 

onychotillomania 

oparzenia 

oparzenia cieplne|oparzenia termiczne 

oparzenia kaustyczne 

oparzenie słoneczne 

oparzenie słoneczne|doznawać oparzeń słonecznych|poparzenie słoneczne  

opatrunek okluzyjny zawierający 40% kwas salicylowy 

opatrunek okluzyjny|okluzja 

opatrunek typu kleiny (Unna boot)|but Unny|presoterapia 

opatrunek z gazy 

opatrunek z płynem fizjologicznym 

opatrunki hydrożelowe 

opatrunki okluzyjne 

opatrunki uciskowe 

opatrywanie ran 

oponiaki 

oporny na lecenie 

oporny na leczenie 

oporny na leczenie 

oporny na leczenie|oporny 

oporny na leczenie|oporny|uporczywy|nieodpowiadający na leczenie|trudno podający się leczeniu 

oporny na terapię|oporny na leczenie 

opóźniona reakcja zależna od limfocytów 

opóźnione blednięcie 

opóźnione kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 

opóźniony 

opryszczka 

opryszczka 

opryszczka genitalna 

opryszczka nawrotowa 

opryszczka okolicy odbytu 

opryszczka wargowa 

opryszczka zlokalizowana w obrębie czerwieni wargowej i skóry otaczającej 

opryszczka zwykła narządów płciowych|opryszczka narządów płciowych 

opryszczka zwykła u noworodków 

opryszczkowate zapalenie skóry|zapalenie opryszczkowate skóry 

opryszczkowato|o układzie opryszczkowatym 

opryszczkowaty|mający układ przypominający półpasiec 

opryszczkowy 

opsonina 

opuszka palca|czubek palca 

opuszka włosowa|opuszka włosa|cebulka włosowa 

opuszki 

opuszki palców|koniuszki palców 

orf|ospa owcza 

organiczne związki jodu 

ortokeratoza 

orzechy nerkowca 

osadzony na szerokiej podstawie 

osiadłe komórki immunologiczne 

oskórek|cuticula 



osłabienie 

osłabienie czucia 

osłabienie funkcji nerek 

osłabienie funkcji ochronnej bariery naskórkowej 

osoby atopowe 

osoby chore na łuszczycę 

osoby o ciemnej karnacji 

osoby o ciemnym zabarwieniu skóry 

osoby o czarnym zabarwieniu skóry|osoby czarnoskóre|osoby o czarnej skórze |osoby rasy czarnej 

osoby o fototypie I|fototyp skóry I 

osoby rasy białej 

osoby rasy białej 

osoby spoza kręgu dermatologicznego 

ospa mała (variola minor)|alastrim|ospa mała  

ospa postępująca 

ospa prawdziwa 

ospa prawdziwa bez zmian skórnych|variola sine eruptione 

ospa prawdziwa z obecnością płaskich zmian 

ospa riketsjozowa|ospa wywołana przez riketsje 

ospa uogólniona 

ospa wielka (variola major)|ospa wielka 

ospa wietrzna 

ospa wietrzna „złośliwa" 

ospa wrodzona 

ospowaty 

osteoartropatia 

osteofityczny 

osteogenesis imperfecta|łamliwość kości 

osteoklastyczny 

osteoskleroza 

ostra dna moczanowa|ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej 

ostra faza wysiewu 

ostra faza zapalna  

ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa 

ostra reakcja typu oparzenia słonecznego w wyniku fotonadwrażliwości 

ostra uogólniona osutka krostowa 

ostre bolesne guzki 

ostre dolegliwości bólowe jamy brzusznej 

ostre odgraniczenie 

ostro odgraniczony 

ostro odgraniczony 

ostro odgraniczony|ostro zaznaczony 

ostro odgraniczony|z ostro odgraniczonymi brzegami|o ostro odgraniczonych brzegach 

ostrogi kostne 

ostry napad dny moczanowej 

ostry skórny toczeń rumieniowaty|ostry skórny LE 

ostry|o ostrym przebiegu|ostra faza 

ostrze skalpela 

ostuda|melasma 

osutka grudkowa 

osutka grudkowo-złuszczająca 

osutka grudkowo-złuszczająca 

osutka krostowa 



osutka liszajopodobna 

osutka liszajowata występująca w okolicach eksponowanych na promieniowanie słoneczne 

osutka liszajowata wywołana nadwrażliwością na światło 

osutka na twarzy 

osutka o charakterze wypryskowym 

osutka odropodobna 

osutka odropodobna 

osutka odropodobna 

osutka odropodobna 

osutka pełzająca 

osutka pęcherzowa 

osutka pęcherzykowa 

osutka plamista 

osutka plamista|plamista wysypka 

osutka plamisto-grudkowa 

osutka płonicopodobna 

osutka po kąpieli morskiej 

osutka polekowa 

osutka przebiegająca z gorączką 

osutka siateczkowata 

osutka skórna 

osutka skórna|wysypka skórna 

osutka spowodowana przez riketsje 

osutka wirusowa 

osutka zakaźna 

osutka|wysiew zmian|zmiany skórne|wysiew 

osutka|zmiany na skórze|osutka skórna 

osutki fototoksyczne 

osutki grudkowo-krostowe 

osutki krostowe 

osutki liszajowate|zmiany liszajowate  

osutki wieku dziecięcego 

oszpecający 

ośrodkowe odczucie świądu 

otarcie 

otoczka rogowa 

otoczki brodawek sutkowych 

otoczony 

otoczony 

otoczony rumieniem 

otophyma 

otrębiaste złuszczanie 

otrębiasty 

otrębiasty|delikatny 

otrębiasty|przypominający otręby 

otwory podobne do sita drenujące ropę 

otyła twarz przypominająca „księżyc w pełni” 

otyłość typu centralnego 

owalny 

owalny 

owalny|okrągły|zaokrąglony 

owłosienie 

owłosiona skóra głowy 



owłosione części głowy 

owłosiony 

owrzodzenia aftowe|aftowe owrzodzenia|afty 

owrzodzenia będące wynikiem niedokrwienia 

owrzodzenia błony śluzowej nosa 

owrzodzenia infekcyjne 

owrzodzenia na podeszwach stóp 

owrzodzenia neuropatyczne 

owrzodzenia o szarym dnie 

owrzodzenia okolicy anogenitalnej 

owrzodzenia okolicy genitalnej|owrzodzenia na narządach płciowych 

owrzodzenia okolicy krętniczo-kątniczej 

owrzodzenia płytek miażdżycowych 

owrzodzenia podudzi 

owrzodzenia pokryte krwotocznymi strupami 

owrzodzenia przypominające afty 

owrzodzenia przypominające afty  

owrzodzenia rogówki 

owrzodzenia w jamie nosowo-gardłowej 

owrzodzenia w jamie ustnej 

owrzodzenia w obrębie nosogardła 

owrzodzenia w obrębie przełyku|owrzodzenia przełyku 

owrzodzenia w okolicy odbytu 

owrzodzenia w przebiegu opryszczki 

owrzodzenia w przebiegu procesów złośliwych 

owrzodzenia w przestrzeniach międzypalcowych 

owrzodzenia zlokalizowane w obrębie skóry i błon śluzowych 

owrzodzenia związane z uciskiem|owrzodzenia z ucisku|odleżyny 

owrzodzenia żylne 

owrzodzenia żylne|owrzodzenia o charakterze żylnym 

owrzodzenia|tworzenie owrzodzeń|owrzodzenie |wrzodzenie 

owrzodzeniami o charakterze neuropatycznym|owrzodzenia neuropatyczne 

owrzodzenie Marjolina 

owrzodzenie Martorella 

owrzodzenie obejmujące całą grubość skóry 

owrzodzenie pierwotne|objaw pierwotny 

owrzodzenie pourazowe 

owrzodzenie|wrzód 

owrzodzenie|wrzód 

oznaczenie 

oznaczyć 

oznaczyć|dobrać 

pacha|okolica pachy|okolica dołów pachowych  

pachwiny|okolice pachwinowe 

pachy|okolica pach|doły pachowe 

paciorkowce grupy A 

paciorkowcowy|streptokokowy 

pacjenci bez neutropenii 

pagetoidalny 

pajączek naczyniowy 

pajączek tętniczy 

pajączki naczyniowe 

paklitaksel 



palce pałeczkowate 

palce teleskopowe 

palec|paliczek 

paliczek 

palisadowata zewnętrzna warstwa 

palpacja 

palpacyjnie 

palpacyjnie miękki 

palpacyjnie wyczuwalne zgrubienia wzdłuż naczyń limfatycznych 

pałeczka 

pałeczka 

pałeczka ropy błękitnej 

pancerzowaty naciek skóry 

pansclerotic morphea|zniekształcająca głęboka twardzina skórna|pansklerotyczna odmiana twardziny 

papaweryna 

para-aminobenzoesany 

parabeny 

parafenylenodiamina 

parafenylodwuamina 

parakeratotyczny 

parakeratoza 

paraliż opuszkowy 

paraneoplastyczny 

paraproteinemia 

parestezja|przeczulica|czucie opaczne 

paromomycyna 

PAS-dodatnie złogi fibrynoidu 

pasma 

pasma 

pasma naczyniowe 

pasma|strugi 

pasmowate nacieki 

pasmowaty 

pasmowaty 

pasmowaty naciek komórek jednojądrzastych 

pasmowaty rogowiec dłoni 

pasta ichtiolowa 

patogenetyczny 

patogeny układu moczowo-płciowego 

patomechanizm 

patomorfolog 

paznokcie palców dłoni|płytki paznokciowe rąk 

paznokcie pasmowate 

paznokcie przypominające papier ścierny 

paznokcie rurkowate|pincer nails 

paznokcie Terry'ego 

paznokcie, w obrębie których obserwuje się onycholizę|onycholityczne paznokcie|płytki paznokciowe z onycholizą 

paznokcie|płytki paznokciowe|płytki paznokci  

pediculosis palpebrarum 

peelingi 

peelingi chemiczne 

pelagra 

pełne badanie biochemiczne 



pełnoobjawowy 

pełzakowica skórna 

pemfigoid bliznowaciejący 

pemfigoid błony śluzowej 

pemfigoid Brunstinga-Perry'ego 

pemfigoid pęcherzowy|pemfigoid  

pempihgoid gestationis|pemfigoid ciężarnych 

pencyklowir 

penicylamina 

penicylina benzatynowa G 

penicylinaza 

penicyloza 

pentamidyna 

pentoksyfilina 

pentostatyna 

pentudecylokatechole 

peptydy filagryny 

peptydy o działaniu przeciwbakteryjnym 

perełkowaty wał  

perforacja przegrody nosowej 

perforujący 

pergaminowy 

pericyty 

periocular xanthoma 

perliste grudki prącia 

perlisto-biały 

perlisty 

perłowy|perlisty 

permetryna 

petechiae|petocje|wybroczyny|drobne wybroczyny 

pęcherz 

pęcherz 

pęcherz|powstawanie pęcherzy 

pęcherze 

pęcherze na skórze 

pęcherze o grubej pokrywie|grubościenne pęcherze  

pęcherze podnaskórkowe 

pęcherze|zmiany pęcherzowe 

pęcherzowe choroby immunologiczne 

pęcherzowe zapalenie palców 

pęcherzowy liszaj płaski 

pęcherzowy|o charakterze pęcherzy 

pęcherzowy|tworzenie pęcherzy|pęcherze 

pęcherzyca 

pęcherzyca bujająca|PVeg 

pęcherzyca IgA 

pęcherzyca liściasta 

pęcherzyca liściasta (rumieniowata) 

pęcherzyca noworodków 

pęcherzyca paraneoplastyczna 

pęcherzyca rumieniowata 

pęcherzyca zwykła 

pęcherzyk 



pęcherzyki o wyglądzie przypominającym tapiokę 

pęcherzyki obejmujące mieszki włosowe 

pęcherzyki wypełnione czystym płynem 

pęcherzykowa zmiana skórna|osutka pęcherzykowa 

pęcherzykowe wykwity|pęcherzyki  

pęcherzykowo-pęcherzowy 

pęcherzykowy gruczolakorak 

pęcherzykowy|o charakterze pęcherzyków|pęcherzowy|przebiegający z obecnością pęcherzyków  

pęcherzyk-pęcherz 

pękać 

pęknięcia 

pęknięcia na dłoni 

pęknięcia na napletku 

pęknięcia naskórka 

pęknięcia w obrębie grudek zlokalizowanych w kątach ust 

pęknięcia w przestrzeniach międzypalcowych 

pęknięty|przerwany 

pępek 

pętle włośniczkowe 

PG przed wytworzeniem owrzodzeń 

PGR|reakcja PCR 

photopatch testing 

phrynoderma 

piana 

piasecznica 

piebaldyzm|bielactwo częściowe 

pieczenie w obrębie zmian skórnych 

pieczenie w okolicy sromu 

pieczenie|uczucie parzenia|uczucie palenia|palenie 

pieczenie|uczucie pieczenia 

piedra 

piegi 

piegi 

piegi 

piegi w dołach pachowych 

piegi w obrębie fałdów skórnych 

piekący ból 

pieluszkowe zapalenie skóry z podrażnienia 

pieluszkowe zapalenie skóry|PZS 

pieprzyk 

piersi 

pierścieniowaty|obrączkowato|obrączkowaty 

pierwotna gruźlica skóry|pierwotne zakażenie gruźlicze 

pierwotna opryszczka narządów płciowych 

pierwotne opryszczkowate zapalenie jamy ustnej i dziąseł|pierwotne zapalenie jamy ustnej i dziąseł w wyniku zakażenia HSV 

pierwotne wycięcie 

pierwotne zakażenie HSV 

pierwotnie wieloogniskowe zmiany 

pierwotny 

pierwotny czerniak 

pierwotny czerniak skóry 

pierwotny czerniak skóry niezwiązany z rodzinnym występowaniem 

pierwotny indeks mitotyczny 



pierwotny skórny chłoniak strefy brzeżnej 

pierwotny skórny chłoniak z dużych komórek B typu kończynowego 

pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania 

pigmentacja melaninowa 

pigmentacja|przebarwienia |fenotyp skóry|zabarwienie skóry|przebarwienie |nadmierna pigmentacja |zmiana barwnikowa|zaburzenia pigmentacyjnie 

pimekrolimus 

pinta 

piocjanina 

piodermia 

piodermia zgorzelinowa 

piowerdyna 

piperonyl 

piroksykam 

pirydyna podstawiona 

pirytonian cynku 

pitted keratolysis|keratoliza dziobata  

pityriasis circinata et marginata of Vidal 

pityriasis folliculorum 

pityriasis lichenoides 

pityriasis lichenoides chronica|przyłuszczyca przewlekła 

pityriasis lichenoides et varioliformis acuta|przyłuszczyca ostra|PLEVA 

pityriasis rosea irritata 

plackowate ogniska wyłysienia 

plama 

plama 

plama 

plama barwnikowa|plama hiperpigmentacyjna 

plama barwnikowa|plamka pigmentacyjna 

plama łososiowa 

plama mongolska 

plama o jednolitym zabarwieniu 

plama olejowa 

plama podobna do podbiegnięcia krwawego 

plama rumieniowa 

plama soczewicowata 

plama soczewicowata|plama soczewicowata odsłoneczna 

plama|plamka 

plamiaste podłoże 

plamica barwnikowa 

plamica barwnikowa przewlekła|purpura pigmentosa chronica 

plamica małopłytkowa 

plamica obrączkowata teleangiektatyczna 

plamica piorunująca 

plamica po uszczypnięciu|pinch purpura 

plamica pourazowa 

plamica Schönleina-Henocha 

plamica starcza 

plamica w przebiegu szkorbutu 

plamica wyczuwalna palpacyjnie|palpable purpura|plamica dotykowa  

plamica wywołana 

plamica wywołana gwałtownym wykonaniem manewru Valsalvy 

plamica|wykwity plamicze|zmiany plamicze|zmiany krwotoczne 

plamica|zmiany plamicze 



plamista faza skórnego chłoniaka T-komórkowego 

plamista hiperpigmentacja 

plamiste obszary leukoplakii 

plamiste tarczki 

plamisto-grudkowa osutka 

plamisto-grudkowa rumieniowa osutka|plamy rumieniowe i grudki |plamy i grudki barwy czerwonej|zmiany rumieniowe i grudki barwy czerwonej |rumieniowe plamy i grudki  

plamisto-grudkowy 

plamisty 

plamisty rumień obłączka 

plamisty|plamiasty|mający charakter plamisty 

plamki 

plamki Forchheimera 

plamki Koplika 

plamy 

plamy bielacze 

plamy bielacze 

plamy cafe au lait|plamy typu kawy z mlekiem (cafe au lait) 

plamy depigmentacyjne|pozbawione barwnika plamy 

plamy koloru „kawy z mlekiem” 

plamy na błonach śluzowych 

plamy na błonach śluzowych w przebiegu kiły drugorzędowej|zmiany śluzówkowe w kile II-rzędowej  

plamy o charakterze konfetti|układ plam typu konfetti|plamy typu konfetti 

plamy olejowe 

plamy pigmentacyjne w środkowej grzbietowej części ciała 

plamy przebarwieniowe 

plamy przypominające odcisk kciuka 

plamy przypominające tarczę strzelniczą 

plamy Rotha 

plamy rumieniowe 

plamy rumieniowe ze zmianami atroficznymi i łuskami 

plamy soczewicowate 

plamy soczewicowate na narządach płciowych 

plamy soczewicowate prącia|penile lentigo 

plamy w kształcie liścia jesionu 

plamy|punkty 

plaquenil 

plaster silikonowy 

plastry nasączone steroidami 

plazmacytoidalny 

plazmafereza 

plazmokomórkowe zapalenie żołędzi i sromu 

pleomorficzny 

pleśniawki 

pleśnie|grzyby pleśniowe 

płacikowy 

płaski|o płaskiej powierzchni|spłaszczony 

płaskie brodawki 

płaskie nacieki 

płaskie znamię atypowe 

płaskostopie 

płasko-wyniosły|o charakterze tarczek|tarczkowaty 

płatek ucha|małżowina uszna 

płatek|płatek naskórka  



płatowy 

płaty zrogowaciałych warstw naskórka 

płonicza osutka 

płonnicopodobny|płoniczopodobny|szkarlatynopodobny 

płód arlekinowy 

płyn obrzękowy 

płyn przeciwświądowy 

płyn surowiczy 

płyn surowiczy 

płyn śródmiąższowy w skórze 

płyn tkankowy 

płyn z pęcherzy 

płyn zawarty w pęcherzyku 

płyn|wydzielina 

płytka paznokciowa 

płytka paznokciowa palca ręki 

płytka paznokciowa|płytka paznokcia 

płytki paznokciowe kciuków 

płytki paznokciowe paluchów 

płytki paznokciowe przypominające „wbite mosiężne gwoździe”|hammered brass nails 

płytki paznokciowe stóp 

płytki paznokciowe|aparat paznokciowy 

płytkie nadżerki 

płytkie owrzodzenia 

po dłoniowej stronie rąk i podeszwowej stóp 

pobieranie materiału do badań 

pobrać część zmiany 

pobranie wycinka skóry|biopsja skóry|badanie histopatologiczne wycinka skóry 

pobrukowana powierzchnia 

pobrukowana powierzchnia|brukowana powierzchnia 

pobruzdowane paznokcie 

pobruzdowanie 

pobruzdowanie języka 

pobruzdowanie|bruzdy 

pochewka zewnętrzna korzenia 

pochodna 

pochodzące z keratynocytów chemokiny 

pochodzenie etniczne 

pociąganie 

pocieranie 

początki łysienia 

początkowe stadium|rozpoczynający się  

pod błoną śluzową|podśluzówkowy 

pod okluzją 

pod piersiami 

pod płytką paznokciową 

podany domięśniowo|domięśniowy 

podatny na zanik 

podawany do wykwitów|nastrzykiwanie bezpośrednio do zmian skórnych|doogniskowe nastrzykiwanie|iniekcje doogniskowe|doogniskowy|doogniskowe podawanie 

podbiegnięcia krwawe 

podbrodawkowy splot żylny 

podbrzusze|dolna część brzucha 

podczas palpacji|przy palpacji 



poddający się uciskowi|ściśliwy 

poddany palpacji 

podenerwowanie|rozdrażnienie 

podeszwowa powierzchnia stopy 

podeszwy 

podeszwy stóp 

podeszwy stóp|podeszwy|stopy|powierzchnie podeszwowe stóp 

podiatra 

podłoża do hodowli komórkowych 

podłoże 

podłoże 

podłoże rumieniowe 

podłoże rumieniowe|rumieniowe tło 

podłoże rumieniowe|żywoczerwone podłoże 

podłoże Sabouraud z glukozą 

podłoże Subourauda 

podłoże wykwitów pokrzywkowych 

podłoże wykwitów rumieniowych|skóra rumieniowa 

podłużne bruzdowanie płytek paznokciowych 

podłużne paski/prążki|podłużne prążki 

podłużne pobruzdowania 

podłużne pobruzdowania 

podłużny 

podminowane brzegi 

podnaskórkowe pęcherze 

podnaskórkowy|śródnaskórkowy 

podniebienie twarde 

podobny do łupieżu, otrębiasty 

podobny do łuszczycy|łuszczycopodobny 

podofilina 

podofilotoksyna 

podostra postać tocznia rumieniowatego 

podostry 

podostry skórny LE|podostry skórny toczeń rumieniowaty 

podpaznokciowe przebarwienia 

podpaznokciowy 

podpotyliczny 

podrażnienie 

podrażnienie mechaniczne 

podrażnienie skóry/błony śluzowej 

podrażnienie w miejscu wynaczynienia leku 

podrogowy|obejmujący tylko warstwę rogową naskórka 

podskórna tkanka tłuszczowa|tłuszcz podskórny 

podskórnie 

podskórny toczeń rumieniowaty 

podskórny|zlokalizowany w tkance podskórnej 

podspojówkowy 

podstawa jamy ustnej|dno jamy ustnej 

podstawa owrzodzenia 

podstawa pęcherzyka 

podtyp 

podtyp z niedoborem transglutaminazy 

podudzia szablaste 



podważać 

podwinięcie powieki 

podwinięcie rzęs|wzrost rzęs w kierunku gałki ocznej|nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs ku rogówce 

podwyższone OB|przyspieszone OB 

podwyższone poziomy białek ostrej fazy 

podwyższone stężenie IgE w surowicy krwi 

podzielony na dwie części 

podżuchwowy 

pofałdowana powierzchnia 

pofałdowany 

pofragmentowane krwinki czerwone 

pogarszać|zaostrzać 

pogłębiać się 

pogłębiający się|postępujący 

pogrubiała błona podstawna 

pogrubiała płytka paznokciowa palucha 

pogrubiałe ściany naczyń 

pogrubiały|nacieczony|zgrubiały 

pogrubienie błony podstawnej 

pogrubienie brodawek naczyń krwionośnych 

pogrubienie naskórka|zgrubienie naskórka  

pogrubienie płytki paznokciowej 

pogrubienie powiek|obrzęk powiek 

pogrubienie skóry oraz znacznie zaznaczony rysunek linii skórnych 

pogrubienie skóry z uwydatnionym poletkowaniem skóry 

pogrubienie warstwy ziarnistej 

pogrubienie|zgrubienie |pogrubienie skóry 

pogryzienie przez owady|ukąszenie przez owada 

poikilodermia 

poikilodermia 

poikilodermia|zmiany poikilodermiczne|skóra pstra|poikiloderma 

pojawiać się 

pojawiać się i znikać 

pojawiać się i znikać 

pojawiają się nawarstwienia rogowe 

pojawić się|występować 

pojedyncze ognisko w skórze 

pojedyncze zmiany|pojedyncze wykwity 

pojedynczo 

pojedynczy 

pojedynczy 

pojemnik na wycinki 

pokrycie roztworem kwasu octowego 

pokryć się grudkami 

pokryć się nadżerkami 

pokryć się strupem|pokryć się strupami 

pokryte przez ściśle przylegające łuski 

pokryty 

pokryty grubym strupem 

pokryty łuską|pokryty łuskami|o charakterze łusek|z obecnością złuszczania|łuszczący|o złuszczającej powierzchni |złuszczający się|złuszczający 

pokryty nabłonkiem 

pokryty pęcherzami 

pokryty przeszczepem skóry 



pokryty większą ilością włosów 

pokrywa 

pokrywa 

pokrywa pęcherza 

pokrywać się łuskami 

pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy) z ucisku|obrzęk naczynioruchowy (pokrzywka) z ucisku 

pokrzywka autoimmunologiczna 

pokrzywka barwnikowa 

pokrzywka cholinergiczna 

pokrzywka fizykalna 

pokrzywka idiopatyczna 

pokrzywka IgE-zależna 

pokrzywka kontaktowa nieimmunologiczna 

pokrzywka mediowana przez układ dopełniacza 

pokrzywka naczyniowa 

pokrzywka słoneczna|pokrzywka świetlna 

pokrzywka w odczynie popromiennym 

pokrzywka wodna 

pokrzywka z ucisku 

pokrzywka z zimna 

pokrzywka|bąble pokrzywkowe|zmiany pokrzywkowe 

pokrzywkopodobna osutka 

pokrzywkowa osutka 

pokrzywkowy|o charakterze bąbli pokrzywkowych|o charakterze pokrzywkowym|o typie bąbli pokrzywkowych|przypominający pokrzywkę|pokrzywkowaty 

pokrzywowate (Urticaceae) 

polekowa reakcja przypominająca łupież różowy 

polekowa reakcja skórna z eozynofilią i objawami ogólnymi 

polekowe przebarwienia 

polekowe zaburzenia barwnikowe|przebarwienia indukowane lekiem 

polekowe, rumieniowe osutki skórne 

polekowy|indukowany lekami|wywołany lekami|indukowany przez leki  

polelkowanie skóry|rysunek skóry 

poliaminy 

polichemioterapia 

polichlorek winylu 

policykliczny|wielopierścieniowy|obrączkowaty 

policzki 

poliendokrynopatie 

poliglobulinemia 

poliklonalna aktywacja limfocytów B 

poliklonalny 

polimialgia reumatyczna 

polimorficzna rumieniowa osutka 

polimorficzny|wielopostaciowy 

polimorfizm keratynocytów 

polimyksyna B 

polineuropatia 

poliosis|siwienie  

polip 

polipeptydy 

polipowatość 

polipowaty 

połączenie skórno-naskórkowe|złącze skórno-naskórkowe|granica skórno-naskórkowa 



połączone stosowanie steroidów i dziegci 

połączone|sąsiadujące ze sobą 

połączony 

połowiczy zanik 

położone blisko siebie|gęsty  

południowoafrykańska porfiria 

połyskujący|lśniący|o lśniącej powierzchni|błyszczący  

pomarańczowoczerwony 

pomarszczenie powierzchni skóry, przypominające bibułkę papierosa 

pomarszczona powierzchnia 

pomarszczony 

pomarszczony|pokryty zmarszczkami 

pompholyx|potówka|potnicowy wyprysk dłoni 

ponowna ekspozycja|poddać ponownej ekspozycji 

ponownego zamknięcie 

ponowny kontakt z alergenem|ponowna ekspozycja 

pończochy elastyczne 

poparzenie chemiczne|chemiczne oparzenie 

popękany 

poprawa wydolności układu immunologicznego 

popromienne zapalenie skóry 

poprzeczne pobruzdowania|poprzeczne bruzdy 

poprzeczne pobruzdowanie 

poprzeczne pobruzdowanie płytek paznokciowych 

poprzeczne prążkowanie 

poprzedzać 

porażenie Bella 

porażenie nerwu twarzowego 

porażenie nerwu twarzowego w przebiegu zakażenia HSV 

porażenie ruchowe 

porcelanowo-biały 

porfimer 

porfiria 

porfiria erytropoetyczna 

porfiria hepatoerytropoetyczna 

porfiria mieszana 

porfiria skórna późna 

porfiryny 

porfobilinogen 

porokeratoza 

porphyria variegata 

posakonazol 

posiew bakteryjny 

posiew materiału z płynów wysiękowych 

posiew|hodowla|posiewy|wykonać posiew 

posiewy z cewki moczowej 

poskręcana tkanka włóknista 

posłoneczne zapalenie czerwieni wargowej|świetlne zapalenie czerwieni wargowej 

postacie drożdżaków|postacie drożdżowe|formy drożdżakowe 

postacie gwałtowne 

postacie zapalenia tkanki podskórnej|zapalenia tkanki podskórnej |zapalenie tkanki tłuszczowej  

postać barwnikowa BCC 

postać dystroficzna pęcherzowego oddzielania się naskórka|odmiana dystroficzna EB 



postać guzkowo-torbielowata 

postać kliniczna 

postać kroplista 

postać lepromatyczna trądu 

postać łącząca pęcherzowego oddzielania się naskórka 

postać mieszkowa ziarniniaka grzybiastego|MF mieszkowy 

postać odmrozinowa tocznia|chilblain lupus|toczeń odmrozinowy 

postać odwrócona 

postać osutki 

postać powierzchowna wieloogniskowa BCC 

postać przewlekła tocznia rumieniowatego|toczeń rumieniowaty krążkowy|przewlekły skórny toczeń rumieniowaty 

postać twardzinopodobna BCC 

postać zwykła pęcherzowego oddzielania się naskórka 

postać|faza|odmiana 

posteroidowe zapalenie tkanki podskórnej 

postępowanie|leczenie 

postępująca plamica barwnikowa 

postępująca twardzina układowa 

postępujący 

postherpetic neuralgia|PHN|neuralgia występująca po przebyciu półpaśca|neuralgia po przebytym półpaścu 

posthitis|zapalenie napletka 

postkapilarne żyłki 

postrzępione brzegi 

postrzępiony 

postrzępiony 

postweneryczny 

poszerzenie 

poszerzenie |rozszerzenie  

poszerzenie naczyń żylnych|poszerzone żyły 

poszerzenie powierzchownych naczyń kapilarnych 

poszerzenie przewodów 

poszerzone naczynia kapilarne 

poszerzone sople naskórkowe 

poszerzony 

pośladki 

potliwość 

potnicowy 

potówki krostowe 

potwierdzony w badaniu histopatologicznym 

potworniak 

pourazowe krwawienie podpaznokciowe 

pourazowo przeszczepiony naskórek 

pourazowy 

pourazowy włókniak|irritation fibroma 

powiązane ze sobą włókna 

powieka 

powieki 

powierzchnia 

powierzchnia 

powierzchnia błony śluzowej 

powierzchnia brodawkowata 

powierzchnia grzbietowa płytki paznokciowej 

powierzchnia podeszwowa pięty 



powierzchnia przypominająca skórkę pomarańczy 

powierzchnia skóry 

powierzchnia z niewielką łuską 

powierzchnie nieokluzyjne warstw skóry|miejsca, w których fałdy skóry nie przylegają do siebie 

powierzchnie stawowe 

powierzchnie zawałowe skóry 

powierzchnie zgięciowe 

powierzchnie zgięciowe 

powierzchnie zgięciowe kończyn górnych i dolnych 

powierzchniowa hiperkeratoza 

powierzchowna młodzieńcza włókniakowatość 

powierzchowna punktowa keratinopatia 

powierzchowna warstwa płytki paznokciowej 

powierzchowne infekcje skórne 

powierzchowne venulektazje 

powierzchowny 

powierzchowny czerniak neurotropowy 

powierzchowny splot limfatyczny 

powietrznopochodne alergeny 

powietrznopochodne alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 

powietrznopochodne kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia|airborne ICD 

powiększać się 

powiększać się 

powiększenie języka|makroglosja 

powiększenie regionalnych węzłów chłonnych|regionalna limfadenopatia 

powiększenie węzłów chłonnych szyi|szyjna limfadenopatia 

powiększone, poduszeczkowato obrzęknięte czoło 

powiększony nos 

powiększony|poszerzony 

powikłania neurologiczne 

powikłania w postaci zakażeń 

powikłania ze strony naczyń|powikłania naczyniowe 

powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego|powikłania sercowo-naczyniowe 

powodujący dolegliwości 

powodujący wyprysk|o charakterze wyprysku|wypryskowy|typu wypryskowego|o charakterze zmian wypryskowych 

powrózek 

powstaje nadżerka|przekształcać się w nadżerki |ulegać erozji/wykruszaniu 

powstanie jamy|jama 

powstanie zmian pokrzywkowych 

powstawanie krost 

powstawanie owrzodzeń 

powstawanie ziarniniaków 

powtarzane manipulacje w okolicy aparatu paznokciowego 

powtarzane pocieranie skóry 

powtarzane podważenie skóry z cechami zanokcicy 

pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego 

pozakostny 

pozakrzepowa podskórna wapnica 

pozapalna hiperpigmentacja związana z odkładaniem melaniny w naskórku 

pozapalne przebarwienia skóry|hiperpigmentacja pozapalna|odbarwienia pozapalne|odbarwienia (hipopigmentacja) pozapalne 

pozapalny 

pozaskórny 

pozasutkowa choroba Pageta|pozasutkowa odmiana choroby Pageta|choroba Pageta o pozasutkowej lokalizacji 



pozaustrojowy 

pozawęzłowy 

pozbawione włosów zmiany rumieniowe 

pozbawiony łusek 

pozbawiony naskórka|odsłonięty 

pozbawiony włosów 

poziom glukozy na czczo 

poziom osoczowego fibrynogenu 

poziom przeciwciał typu pemphigus 

poziom skóry 

poziom złośliwości 

pozornie duży obłączek 

pozostawać w stanie niezmienionym 

półksiężycowaty 

półksiężycowaty 

półokrągły 

półpasiec 

półpasiec oczny 

półprzejrzysty 

practolol 

pramoksyna 

prawidłowa skóra|uprzednio niezmieniona skóra|skóra niezmieniona|zdrowa skóra 

prawidłowo 

prawidłowo wyglądająca skóra|niezmieniona skóra|skóra pozornie zdrowa 

prawidłowo wyglądający|prawidłowy|napięty|nieuszkodzony|nienaruszony 

prawidłowy układ linii papilarnych 

prącie 

prącie w kształcie saksofonu 

prążkowanie 

precyzyjność rozpoznania 

prednizon 

predylekcja 

predyspozycja rodzinna 

prekursorowe zmiany 

premikotyczny 

preparat 

preparaty keratolityczne|środki keratolityczne|leczenie keratolityczne|leki keratolityczne 

preparaty natłuszczające 

preparaty smoły węglowej|dziegcie 

proapoptotyczny 

probenecyd 

problemy neuropsychiatryczne 

problemy skórne 

proces patologiczny 

proces rozrostowy 

proces zapalny 

prochlorperazyna 

prodromalny 

produkty degradacji włóknika 

produkty rozpadu cholesterolu 

profilagryna 

profilaktyczny 

profilaktyka 



profilaktyka 

profilaktyka wtórna 

progesteron 

progresja|przekształcenie się zmiany|rozwój  

prokaina 

prokainamid 

prokarbazyna 

proksymalna część uda 

proksymalna podpłytkowa grzybica paznokci|grzybica proksymalnej części płytek paznokciowych|proksymalna grzybica podpaznokciowa  

proksymalne części kończyn|bliższe części kończyn 

proksymalne części kończyn|proksymalne odcinki kończyn 

proksymalne części ramion 

proksymalny rowek paznokcia 

proksymalny wał paznokciowy|proksymalna część wału paznokciowego 

prolaktynoma 

proliferacja keratynocytów 

proliferacja komórek nabłonka naczyniowego 

proliferacja melanocytów 

proliferacja naczyń włosowatych z obrzękiem śródbłonka 

proliferacja naskórka|proliferacja naskórkowa 

proliferacja|rozrost|zmiana 

proliferacyjne zapalenie mięśni 

proliferujący 

prolina 

promienica 

promieniczy 

promienie UVA 

promieniowanie słoneczne 

promieniowanie ultrafioletowe 

promieniowanie ultrafioletowe 

promieniowanie ultrafioletowe|naświetlanie światłem ultrafioletowym 

promieniowanie ultrafioletowe|promieniowanie jonizujące 

promieniowanie UV 

promieniowanie UVA 

promieniste pobruzdowania wokół ust 

promienisty 

propamidyna 

propanidid 

properdyna 

propionian klobetazolu 

proporcja mieszków telogenowych 

propranolol 

propylotiouracyl 

prosak 

prosaki 

prostaglandyny 

proteoglikany 

protoporfiria erytropoetyczna 

protoporfiryna 

prototypy superantygenów 

próbka|wycinek 

próbki płytki paznokciowej 

próby śródskórne z antygenami 



próby świetlne 

pruritus sine materia|świąd idiomatyczny 

przebarwienia jak w chorobie Addisona 

przebarwienia paznokci 

przebarwienia w chorobie Addisona 

przebarwienia w okolicy oczodołów 

przebarwienia, bliznowacenie 

przebarwienie|hiperpigmentacja |przebarwienia skóry|przebarwienia|przebarwienia (hiperpigmentacja) 

przebarwione guzki typu hamartoma tęczówki|przebarwione guzy typu hamartoma tęczówki  

przebarwiony 

przebarwiony|odbarwiony 

przebieg 

przebiegający gwałtownie|piorunujący 

przebiegający z lichenifikacją|zlichenizowany 

przechodzić podziały 

przecinkowaty 

przeciwciała antycentromerowe 

przeciwciała antyendotelialne 

przeciwciała IgG przeciw błonie podstawnej 

przeciwciała klasy IgG przeciw błonie podstawnej 

przeciwciała klasy IgG, wiążące się z dopełniaczem 

przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofili|c-ANCA|przeciwciała c-ANCA 

przeciwciała przeciw endomysium 

przeciwciała przeciwjądrowe 

przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi|anty-CCP 

przeciwciała przeciwretikulinowe klasy IgA i IgG 

przeciwciała reaginowe 

przeciwciała uwrażliwiające skórę 

przeciwdrożdżakowy 

przeciwgrzybiczy 

przeciwłuszczycowe leczenie 

przeciwłuszczycowy 

przeciwświądowy 

przeciwświerzbowcowy 

przeciwtrądzikowy 

przeciwwirusowy|lek przeciwwirusowy 

przeczosy|wydrapania|zadrapania|otarcia naskórka 

przed włączeniem leczenia 

przedinwazyjny 

przedłużona, powtarzana ekspozycja 

przednia część skóry głowy 

przednia część skóry owłosionej głowy 

przednia komora oka 

przednia linia włosów 

przednia powierzchnia podudzi 

przednia powierzchnia podudzia 

przednia powierzchnia tułowia 

przednowotworowy 

przedrakowy|przednowotworowy 

przedramię 

przedramiona 

przedramiona 

przedramiona w okolicy zginaczy 



przedsionek nosa 

przedwczesne siwienie włosów 

przedwczesne starzenie się skóry 

przegroda nosa 

przegrodowe zapalenie tkanki podskórnej 

przejrzystość zmiany 

przejrzysty|wolny od zmian chorobowych|klarowny 

przejście mieszków włosowych z anagenu do telogenu 

przejście w fazę wzrostu pionowego 

przejściowe wyłysienie 

przejściowy 

przejściowy nabłonek 

przejściowy|krótkotrwały|przemijający 

przekrwienie 

przekrwienie 

przekrwienie błony śluzowej gardła 

przekrwienie w jamie nosowej 

przekrwiona błona śluzowa gardła 

przekrwiona/popękana czerwień wargowa 

przekształcić się w guzki|pokryć się guzkami 

przełom hemolityczny 

przemieszczenie łodygi włosa 

przemieszczone gruczoły łojowe|Fordyce condition 

przemijająca dermatoza akantolityczna|przejściowa dermatoza akantolityczna 

przemijająca osutka plamista 

przemijający 

przemijający 

przenikać do skóry 

przenoszony drogą płciową 

przeplatać się 

przeplatanie 

przepuklina mięśni podeszwowych stopy 

przerastać 

przerosły liszaj płaski 

przerost dziąseł 

przerost gruczołów łojowych|przerośnięte gruczoły łojowe|rozrost gruczołów łojowych 

przerost komórek śródbłonka 

przerost kości 

przerost łechtaczki 

przerost łechtaczki 

przerost naskórka 

przerost|hipertrofia 

przerost|nadmiar |nadmierne namnażanie się |nadmierny wzrost  

przerost|rozrost |hiperplazja 

przerostowe rogowacenie słoneczne|przerostowa postać rogowacenia słonecznego 

przerostowe zapalenie błony śluzowej żołądka 

przerwanie ciągłości naskórka 

przerwanie ekspozycji 

przerywany|przemijający 

przerzedzenie włosów 

przerzedzenie włosów na głowie 

przerzedzenie włosów w okolicy czołowej 

przerzedzenie włosów w okolicy szczytowej 



przerzutowe komórki czerniaka 

przerzutowy|metastatyczny 

przerzuty 

przerzuty do skóry 

przerzuty do węzłów chłonnych 

przerzuty nowotworów do skóry|przerzuty nowotworowe do skóry 

przerzuty odległe 

przerzuty skórne typu in-transit 

przesiękanie 

przestrzenie między palcami stóp|przestrzenie międzypalcowe stóp 

przestrzenie międzypalcowe 

przestrzenie międzypalcowe 

przestrzenie międzypalcowe stóp 

przestrzenie międzywiązkowe 

przestrzenie naczyniowe z zakrzepami|zmiany zakrzepowe w naczyniach 

przestrzenie powietrzne wewnątrz łodyg włosów 

przestrzeń międzypalcowa 

przestrzeń międzypalcowa 

przestrzeń pozanaczyniowa 

przestrzeń|wykwit|jama 

przesunięty płat 

przeszczep skóry niepełnej grubości 

przeszczep skóry pełnej grubości 

przeszczepione komórki 

przeszczepy siatkowe 

przeszczepy skóry 

przeszczepy skóry pośredniej grubości 

przeszczepy uzyskane metodą pęcherza wywołanego ujemnym ciśnieniem 

przeszczepy z zastosowaniem małych kawałków skóry 

przeszczepy złożone 

przeświecający|przezroczysty|półprzezroczysty|przezierny 

przetoka 

przetoka 

przetoka tętniczo-żylna 

przetoki 

przetrwała reakcja na światło 

przetrwałe jądra komórkowe w warstwie rogowej 

przetrwałe plamy hiperpigmentacyjne 

przetrwały 

przetwarzanie antygenów 

przewlekła choroba pęcherzowa dzieci 

przewlekła choroba pęcherzowa, charakteryzująca się występowaniem podnaskórkowych pęcherzy 

przewlekła faza zapalna 

przewlekła fotoalergia wywoływana lekami 

przewlekła grzybica dermatofitowa rąk 

przewlekła kandydoza uogólniona 

przewlekła nadżerka 

przewlekła reakcja zapalna 

przewlekła, stabilna łuszczyca tarczkowa 

przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 

przewlekłe osłabienie 

przewlekłe owrzodzenia na skutek infekcji wirusem opryszczki zwykłej|przewlekłe owrzodzenia związane z zakażeniem HSV|przewlekłe owrzodzenia opryszczkowe 

przewlekłe posłoneczne zapalenie skóry 



przewlekłe stosowanie 

przewlekłe zanikowe zapalenie skóry 

przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn|przewlekłe zanikowe zapalenie skóry 

przewlekły nawracający i postępujący przebieg 

przewlekły neurologiczno-skórno-stawowy zespół występujący u niemowląt 

przewlekły przebieg 

przewlekły stan zapalny proksymalnego wału paznokciowego i macierzy 

przewlekły|mający charakter przewlekły|ciągły|przewlekle utrzymujący się  

przewodowy brodawczak 

przewody gruczołów ekrynowych|przewody ekrynowych gruczołów potowych|przewody wyprowadzające gruczołów potowych|przewody wyprowadzające gruczołów ekrynowych 

przewód słuchowy 

przewód wyprowadzający gruczołu apokrynowego 

przezierność tęczówki 

przezmieszkowy 

przeznaskórkowa utrata wody 

przeznaskórkowy 

przezskórny 

przezskórny 

przy dokładnym badaniu 

przyczynowe leczenie 

przyćmione oświetlenie w pokoju badań 

przydatki 

przydatki naskórkowe 

przydatki skórne 

przydatki skóry 

przydatki skóry 

przydatki skóry|struktury przydatkowe 

przygryzienie 

przyjmować charakter pokrzywkowaty 

przykry zapach sromu 

przykry zapach|cuchnący zapach 

przykurcz Dupuytrena 

przykurcze 

przykurcze zgięciowe 

przylegająca hiperkeratotyczna łuska 

przylegające do powierzchni łuski 

przyleganie komórek 

przyleganie oskórka do dystalnej części płytki paznokciowej 

przyległa skóra 

przyłuszczyca 

przyłuszczyca (ostra i przewlekła) 

przyłuszczyca plackowata 

przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa 

przyłuszczyca wielkoogniskowa|przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa 

przymieszkowe grudki 

przymieszkowy|mieszkowy 

przypadkowa lokalizacja 

przypadkowe (uraz) wszczepienie naskórka w skórę właściwą 

przypadkowo rozmieszczone 

przypominająca pergamin błona 

przypominająca rybią łuskę hiperkeratoza 

przypominające „wybuch gwiazdy” poszerzone żyły 

przypominające azbest łuski 



przypominający „wybuch gwiazdy" 

przypominający bąble pokrzywkowe 

przypominający gumę 

przypominający konfetti 

przypominający koronkę 

przypominający kostkę brukową 

przypominający mikę 

przypominający obrączki 

przypominający otręby 

przypominający piegi 

przypominający piodermię zgorzelinową 

przypominający rumień wielopostaciowy 

przypominający tarczę strzelniczą 

przypominający torbiele 

przypominający trądzik różowaty 

przypominający trądzik|trądzikopodobny 

przypominający wyprysk 

przypominający wyprysk 

przypominający wyprysk|wypryskopodobny 

przypominający żabi skrzek 

przyśrodkowa część stopy 

przyśrodkowe powierzchnie ud 

przyuszna limfadenopatia 

przyuszny 

pseudoalergeny 

pseudoepitheliomatous keratotic and micaceous balanitis 

pseudopelade 

pseudopęcherzyki 

pseudoporfiria 

pseudostrzępki 

pseudostrzępki 

psiankowate (Solanaceae) 

psittakoza 

psoraleny 

puder płynny 

pudry absorbujące 

pudry przeciwgrzybicze 

pulpitis 

pulsujący ból 

punkcikowe krwawienie 

punkt rubinowy|naczyniak starczy 

punktowa leukonychia|leukonychia punctata 

punktowa pigmentacja 

punktowate obszary leukoplakii 

punktowe krwawienie 

punktowe krwawienie 

punktowe wgłębienia w płytce paznokciowej (objaw naparstka) 

punktowe wybroczyny|punktowe drobne wybroczyny 

punktowe zagłębienia 

punktowe zapalenie rogówki 

punktowy 

punktowy|drobne dołki 

punkty 



punkty narażone na ucisk mechaniczny|miejsca ucisku 

punkty świądowe 

purpurowo-rumieniowe zmiany na skórze środkowej części twarzy|zmiany purpurowo-rumieniowe na skórze centralnej części twarzy  

pustular dermatitis atrophicans 

pustular vasculitis 

PUVA-terapia 

pyknotyczny 

pył jądrowy|kurz jądrowy 

pyłki 

pyretryna 

pyriniatamina 

quaternium-15 

radiochirurgia stereotaktyczna z użyciem noża gamma 

radioterapia (electron beam radiotherapy) 

radykalny zabieg chirurgiczny 

rak 

rak Bowena 

rak brodawkujący 

rak brodawkujący narządów płciowych 

rak jasnokomórkowy ekrynowy 

rak kolczystokomórkowy in situ|SCC in situ 

rak opancerzony|cancer en cuirasse 

rak płaskonabłonkowy|rak kolczystokomórkowy|SCC 

rak podstawnokomórkowy|BCC 

rak przerzutowy 

rak różopodobny|carcinoma erysipelatodes 

rak skóry 

rak śluzowy 

rak teleangiektatyczny|telangiectatic metastatic carcinoma 

rak z komórek Merkla 

raki apokrynowych gruczołów potowych 

raki ekrynowych gruczołów potowych 

raki skóry pochodzenia naskórkowego 

ramiona 

ranitydyna 

razor bumps 

RDEB mitis 

rdzeniak móżdżku 

rdzeń z elastyny 

reakcja „id"|reakcja idowa|reakcja typu „id”|reakcja o typie autonadwrażliwości  

reakcja alergiczna 

reakcja Arthusa 

reakcja epidermolityczna 

reakcja fotoalergiczna 

reakcja fotochemiczna 

reakcja fototoksyczna 

reakcja fotowrażliwości|reakcja typu fotonadwrażliwości 

reakcja histiocytowa 

reakcja immunologiczna 

reakcja Jarischa-Herxheimera 

reakcja Lucio 

reakcja na ciało obce 

reakcja na ciało obce 



reakcja na leki|reakcja polekowa 

reakcja nadwrażliwości 

reakcja nadwrażliwości 

reakcja nadwrażliwości typu I (reakcja zależna od IgE) 

reakcja ostrej fazy 

reakcja pokrzywkowa 

reakcja polekowa 

reakcja prozonalna 

reakcja przypominająca reakcję Arthusa 

reakcja skórna 

reakcja skórna|reakcja odczynowa 

reakcja toksyczna 

reakcja toksyczna 

reakcja trądowa 

reakcja typu id 

reakcja typu oparzenia skóry|reakcja na oparzenie słoneczne|oparzenie słoneczne 

reakcja z podrażnienia 

reakcja zapalna 

reakcja|odczyn|przypadek|objawy  

reakcje fototoksyczne 

reakcje krzyżowe 

reakcje nadwrażliwości na leki 

reakcje natychmiastowej nadwrażliwości 

reakcje podobne do GVFIR (reakcja przeszczep przeciw gospodarzowi) 

reakcje późnej nadwrażliwości 

reakcje w miejscu wstrzyknięcia 

reakcje ziarniniakowe 

reakcje, których mediatorami są kompleksy immunologiczne 

reaktywacja 

reaktywne zapalenie stawów 

reaktywność histochemiczna|reaktywność |reakcja histochemiczna 

reaktywność IgE 

reaktywowany 

receptory androgenowe 

receptory naskórkowego czynnika wzrostu 

recesywna postać DEB|recesywna postać dystroficzna pęcherzowego oddzielania się naskórka|uogólnione recesywne dystroficzne pęcherzowe oddzielanie się naskórka  

redukcja łysiny 

reduktory 

redystrybucja tkanki tłuszczowej 

reepitelializacja 

regiony owłosione|okolice owłosione skóry 

regresja|ustępowanie 

rejon bokobrodów 

rejony okolic otworów naturalnych 

rejony wyprzeniowe|regiony wyprzeniowe|okolice wyprzeniowe 

repigmentacja 

repigmentacja w okolicy mieszków 

re-PUVA 

resorpcja kości|resorpcja tkanki kostnej 

resztkowy|niewielki |przetrwały 

reszty glicynowe 

retapamulina 

retikulocytoza 



retinoidy 

retrakcja powiek 

reumatoidalne zapalenie naczyń 

reumatoidalne zapalenie stawów 

reumatoidalny 

reumatyczny 

rezorcynol 

ręczny dermatoskop 

rhinophyma|trądzik różowaty nosa 

Rhus dermatitis 

riketsje 

riketsjozy|choroby wywoływane przez riketsje 

rituksymab 

rodzaje tkanek nabłonkowych 

rodzina kadheryn 

rodzinna pokrzywka wywołana zimnem 

rodzinny wywiad chorobowy 

rogowacenia słoneczne bowenoidalne 

rogowacenie 

rogowacenie arsenowe 

rogowacenie ciemne złośliwe 

rogowacenie ciemne|acanthosis nigricans 

rogowacenie dłoni i podeszew 

rogowacenie dłoni|rogowacenia na dłoniach 

rogowacenie mieszkowe 

rogowacenie mieszkowe 

rogowacenie mieszkowe 

rogowacenie mieszkowe z towarzyszącymi krwotokami okołomieszkowymi 

rogowacenie mieszkowe|keratosis follicularis|choroba Dariera  

rogowacenie po napromienieniu 

rogowacenie PUVA 

rogowacenie słoneczne 

rogowacenie słoneczne 

rogowacenie słoneczne liszajowate 

rogowacenie|keratosis 

rogowaciejące zmiany okołomieszkowe 

rogowce dłoni i stóp 

rogowce krwawe z zakrzepami 

rogowe cysty|cysty rogowe 

rogowe czopy tkwiące w mieszkach włosowych 

rogowe czopy w mieszkach 

rogowe warstwy skóry|zrogowaciałe warstwy skóry 

rogowiak kolczystokomórkowy|keratoacanthoma 

rogowiec 

rogowiec krwawy Mibelliego 

rogowiec krwawy rozsiany tułowia|choroba Fabry'ego 

rogowiec krwawy|angiokeratoma 

rogowy czop 

rogowy|zrogowaciały 

rola w patogenezie 

rola w patogenezie|patogenetyczne znaczenie 

romboidalny 

ropa z wykwitów|wyciekająca ropa 



ropa|treść ropna|wydzielina ropna 

ropiejące zapalenie węzłów chłonnych 

ropień amebowy 

ropień gruczołu Bartholina 

ropień gruźliczy 

ropień otoczony rumieniem 

ropna wydzielina|ropny wyciek 

ropne zapalenie gruczołów apokrynowych pach 

ropne zapalenie mieszków włosowych 

ropne zapalenie spojówek 

ropnie 

ropnie gruczołów apokrynowych 

ropnie przerzutowe 

ropnie w obrębie mieszków włosowych 

ropno-martwiczy 

ropny pęcherz 

ropny|ropowiczy  

ropny|z obecnością ropnej wydzieliny 

ropomocz 

ropostek|hypopyon|obecność ropy (wysięku leukocytarnego) w komorze przedniej oka 

rośliny z rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae) 

rośliny z rodziny złożonych (compositae) 

rotacyjny 

rowek zażołędny 

rozchodzące się promieniście 

rozdarcie|skaleczenie 

rozdrapane grudki 

rozdrapane zmiany po pogryzieniu przez owady 

rozdzielenie/rozdwojenie płytki paznokciowej|rozdwojenie płytki paznokciowej 

rozgałęziające się strzępki grzybni 

rozlana utrata włosów 

rozlane łysienie na skórze owłosionej głowy 

rozlane łysienie plackowate 

rozlane łysienie|rozległe łysienie 

rozlane przerzedzenie włosów w okolicy szczytu głowy 

rozlane wypadanie włosów na skórze głowy 

rozlany|rozproszony  

rozległa infekcja skórna w postaci nadżerek 

rozległa łuszczyca 

rozległe i nasilone zajęcie skóry 

rozległe nadżerki 

rozległe ogniska martwicy skóry 

rozległe ogniska martwicy skóry 

rozległe owrzodzenie 

rozległe rany 

rozległe tarczki 

rozległe uszkodzenie endotelium 

rozległość zmian 

rozległość zmian chorobowych 

rozległy 

rozległy zabieg chirurgiczny 

rozległy|duży 

rozległy|o nasilonym przebiegu |nasilony|bardzo nasilony 



rozległy|powiększający się 

rozmieszczenie o charakterze motyla 

rozmieszczenie włosów 

rozmieszczenie wykwitów na zgięciowych powierzchniach stawowych 

rozmieszczenie|układ zmian 

rozmieszczone przypadkowo 

rozmieszczony 

rozmiękający 

rozpad 

rozplem naczyń kapilarnych ułożonych w płaciki 

rozpoznanie histopatologiczne 

rozproszony 

rozproszony|rozsiany 

rozprzestrzeniać się 

rozprzestrzeniać się|szerzyć się|występować|postępować|dawać przerzuty 

rozprzestrzenie się drogą krwionośną|rozsiew drogą krwi |rozsiew drogą krwionośną 

rozrost kości 

rozrost śródbłonka 

rozrost śródbłonka 

rozrost|inwazja|zajęcie|naciekanie|zakażenie 

rozrosty proliferacyjne nabłonka 

rozrosty w okolicy odbytniczo-esiczej 

rozsiana naczyniakowatość noworodkowa 

rozsiana opryszczka|rozsiane zakażenie opryszczką zwykłą  

rozsiana pokrzywka 

rozsiana postać lepromatyczna 

rozsiana postać półpaśca 

rozsiana powierzchowna posłoneczna porokeratoza|rozsiana powierzchowna porokeratoza 

rozsiane barwnikowe rogowacenie słoneczne|szerzące się barwnikowe rogowacenie słoneczne 

rozsiane grudki rumieniowe na skórze 

rozsiane nacieki skórne 

rozsiane nacieki skórne 

rozsiane nacieki w skórze właściwej 

rozsiane pasma melanocytów znamienia 

rozsiane przerzuty 

rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe 

rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe|zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego 

rozsiane zakażenie rzeżączkowe 

rozsiane zmiany na błonach śluzowych i skórze 

rozsiane zmiany skórne 

rozsiane zmiany skórno-śluzówkowe 

rozsiany proces nowotworowy 

rozsiany|rozsiana postać|uogólniony 

rozsiew krwiopochodny 

rozsiew ogólnoustrojowy 

rozsiew zmian|zajęcie  

rozstępy na skórze brzucha 

rozstępy|prążki  

rozstępy|rozstępy skórne 

rozszczepienie 

rozszerzenia naczyń żylnych, układające się we wzór „wybuchu gwiazdy" 

rozszerzenie naczyń włosowatych 

rozszerzenie naczyń|poszerzenie naczyń 



rozszerzone naczynia włosowate 

rozszerzone ujścia mieszków włosowych 

roztocza kurzu domowego 

roztwory zasad 

roztwór 

roztwór Flowera 

roztwór Fowlera 

rozwarstwiające się w części dystalnej 

rozwarstwienie 

rozwarstwienie w obrębie naskórka lub na granicy skórno-naskórkowej 

rozwarstwienie|rozdział|oddzielenie|rozszczepienie komórek 

rozwijać się de novo|powstawać de novo 

rozwijać się|przekształcać się 

rozwój 

rozwój choroby|rozwój zmian|ewolucja|przebieg 

rozwój nadmiernego owłosienia|nadmierny wzrost włosów 

róg skórny 

róg|horn 

róża 

różne odcienie melaniny 

różnicowanie 

różnicowanie gruczołów łojowych 

różnicowanie naskórka 

różowo-brązowy 

różowo-czerwony 

różyczka 

różyczkopodobny 

różyczkopodobny 

różyczkopodobny|odropodobny 

rubeola 

ruchomość 

ruchomość stawów 

rumieniowa obwódka 

rumieniowa osutka plamisto-grudkowa 

rumieniowe grudki 

rumieniowe halo|rumieniowa obwódka 

rumieniowe halo|rumieniowa obwódka 

rumieniowe linijne smugi 

rumieniowe osutki|zmiany rumieniowe  

rumieniowo-nadżerkowy 

rumieniowo-obrzękowa tarczka 

rumieniowo-obrzękowy 

rumieniowo-złuszczająca osutka 

rumieniowo-złuszczające blaszki 

rumieniowo-złuszczający 

rumieniowo-złuszczający 

rumieniowy obrzęk 

rumieniowy obrzęk twarzy 

rumieniowy|o charakterze ognisk rumieniowych|rumieniowaty 

rumieniowy|przekrwiony|czerwony|zaczerwieniony|zaczerwienienie |barwy rumieniowej 

rumień 

rumień 

rumień 



rumień fototoksyczny 

rumień guzowaty 

rumień karku 

rumień na dłoniach i podeszwach 

rumień na skórze o charakterze oparzenia słonecznego 

rumień nagły 

rumień powierzchni dłoniowych 

rumień powstający po ekspozycji na UVB|rumień wywoływany przez UVB 

rumień przypominający różę 

rumień stwardniały 

rumień trwały 

rumień w kształcie motyla|rumień w kształcie motyla na twarzy|butterfly rash|malar rash|osutka w kształcie motyla 

rumień w okolicach akralnych 

rumień wędrujący z wtórnymi wykwitami 

rumień wędrujący|rumień pełzający|EM 

rumień wielopostaciowy 

rumień wielopostaciowy minor|rumień wielopostaciowy mniejszy|rumień wielopostaciowy postać mniejsza 

rumień wokół odbytu 

rumień zakaźny 

rumień ze złuszczaniem 

rumień|powierzchnia rumieniowa 

rumień|zmiany rumieniowe|wykwity rumieniowe|zaczerwienienie  

rurkowaty 

rutynowe badanie lekarskie 

rwa kulszowa 

rwa kulszowa 

rybia łuska 

rybia łuska blaszkowata 

rybia łuska dziedziczona recesywnie związana z chromosomem X|XLI|rybia łuska sprzężona z chromosomem X 

rybia łuska linijna okrążająca Comela 

rybia łuska noworodków 

rybia łuska pęcherzowa 

rybia łuska wrodzona 

rybia łuska związana z zaburzeniem wytwarzania keratyny 

rybia łuska zwykła o dziedziczeniu autosomalnym dominującym|DIV 

rybia łuska zwykła|rybia łuska zwyczajna 

rybie łuski 

rybostamycyna 

ryfampicyna 

rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych 

rzekome zapalenie mieszków włosowych brody 

rzekomobłoniasty 

rzeżączka 

rzeżączka 

rzęsistkowica 

S-100 immunoperoksydazo-dodatnie wrzecionowate komórki 

salicylany 

samoistne teleangiektazje 

samoistnie 

samoistny 

samookaleczenia na podłożu nerwicowym|zadrapania neurotyczne|przeczosy neurotyczne 

sarkoidalny 

sarkoidoza 



sarkoidoza 

satelitarny 

satellite pustulosis 

sączące nadżerki 

sączące przetoki 

sączący 

sączący wydzieliną surowiczą 

sączenie 

sączenie 

sączyć się 

sąsiadujące ze sobą dermatomy 

SCC in situ indukowany HPV 

SCC wywołany promieniowaniem ultrafioletowym 

schemat dawkowania 

schemat Re-PUVA 

schemat wzrostu 

schistocyty 

schistosomy 

schorzenia hematologiczne|dyskrazje plazmocytów 

schorzenia wynikające z zaburzeń odżywiania 

SCLE z przeciwciałami anty-Ro (SS-A) 

scleromyxedema|liszaj śluzowaty twardzinowy 

S-cysteinylodopa 

seborrheic state 

seborrhiasis|wysypka seborrhiasis|łuszczyca seborrhiasis  

segmentalna hipertrofia 

segmentalna martwica włókien mięśniowych 

segmentalne, szkliwiejące zapalenie naczyń 

sepsa połogowa 

septicemia meningokokowa 

septyczne zatory tętnicze 

serologiczne testy krętkowe 

serologicznie 

seronegatywne spondyloartropatie 

seronegatywny 

seropozytywny 

serotonina 

serowacenie 

serowaty 

sertakonazol 

sertralina 

siarczan cholesterolu 

siarczan chondroityny 

siarczan dermatanu 

siarczan heparanu 

siarczan neomycyny 

siarczan niklu 

siarczek selenu 

siarka strącona 

siateczka Wickhama|prążki Wickhama 

siateczkowata akropigmentacja Dohiego 

siateczkowaty 

siateczkowaty 



siateczkowaty 

siateczkowo-śródbłonkowy 

siatkowata mucynoza rumieniowata 

siatkowato|siatkowaty|siateczkowato układające się|o układzie siatkowatym 

siatkowica pagetoidalna 

sieć filamentów keratynowych 

sieć włókien kolagenu i elastyny 

sięgający głęboko|głębiej położony|głębszy 

silne swędzenie 

silnie dodatnia reakcja PAS 

silnie hiperkeratotyczny 

silnie swędząca osutka 

silnie swędzący|charakteryzujący się bardzo silnym świądem|intensywnie swędzący 

silny 

silny 

silny świąd 

silny świąd|intensywny świąd  

silny świąd|intensywny świąd  

sinawy 

sinawy 

sinica 

sinica obwodowa 

sinica obwodowa|akrocyjanoza|samoistna sinica kończyn 

sinicze zapalenie naczyń|livedoid vasculitis 

sinoczerwony|niebiesko-czerwony 

sinoróżowy 

sino-rumieniowy 

siność siateczkowata 

siność siatkowata|livedo racemosa 

siny|fioletowy|sinofiołkowy|o fiołkowym zabarwieniu|sinofioletowy|sinawy 

skala Breslowa 

skaza atopowa 

skąpe miesiączkowanie 

skierowany przeciwko dermatofitom 

sklepienie 

sklepienie przedsionka jamy ustnej 

sklerodaktylia 

skleroterapia|obliteracja|ostrzykiwanie 

składowe dopełniacza C3 i C5 

skłonność do krwiaków 

skojarzony 

skopolamina 

skóra eksponowana na słońce|obszary skóry eksponowanej na słońce 

skóra gładka|skóra nieowłosiona 

skóra głowy pozbawiona owłosienia 

skóra i błona śluzowa okolicy narządów moczowo-płciowych i odbytu 

skóra karku oraz potylicy 

skóra klatki piersiowej 

skóra klatki piersiowej 

skóra marmurkowata 

skóra nad spojeniem łonowym 

skóra narządów płciowych 

skóra o prawidłowej pigmentacji|normalnie wybawiona skóra|normalnie zabarwiona skóra 



skóra objęta bielactwem|skóra bielacza 

skóra owłosiona 

skóra owłosiona|okolica owłosiona 

skóra pachwin 

skóra pozbawiona naskórka 

skóra romboidalna 

skóra szagrynowa|plama szagrynowa 

skóra u osób rasy kaukaskiej 

skóra uszkodzona słońcem 

skóra uszkodzona słońcem 

skóra w okolicach zgięciowych 

skóra w okolicy okołooczodołowej|skóra w okolicy około-oczodołowej 

skóra w okolicy okołoustnej|skóra wokół ust 

skóra wiotka|cutis laxa 

skóra właściwa 

skóra wokół pępka 

skóra z cechami zanokcicy 

skóra zakryta pieluszką  

skóra|skórny 

skórna acanthamebiasis 

skórna hiperpigmentacja 

skórna melanocytoza 

skórna postać sarkoidozy 

skórna postać tocznia rumieniowatego|skórny toczeń rumieniowaty 

skórna postać wąglika 

skórna strongyloidoza 

skórne manifestacje choroby 

skórne melanocytowe NMN|skórne znamię melanocytowe 

skórne NMN|skórne znamiona melanocytowe 

skórne osutki krostowe 

skórne reakcje na dłoniach i stopach|reakcje polekowe na dłoniach i stopach 

skórne reakcje nadwrażliwości na światło 

skórne reakcje w miejscu iniekcji 

skórne znamiona melanocytowe 

skórno-naskórkowy 

skórno-śluzowy 

skórny chłoniak B-komórkowy 

skórny chłoniak T-komórkowy 

skórny guz neuroendokrynny 

skórny guzek|dermalny guzek 

skórny splot naczyniowy 

skórny system immunologiczny 

skórny układ limfatyczny 

skórny zespół popromienny|popromienne zapalenie skóry  

skrajnie zróżnicowane komórki ponadpodstawne 

skręcenie 

skrócone czwarte paliczki śródręcza 

skrzepy fibryny 

skrzydełko nosa 

skrzydlik 

skumulowane dawki 

skupione w grupy 

skupisko 



skupisko 

skupisko 

skurcz naczyń 

skurcz naczyń 

skurcz oskrzeli 

skuteczny 

słabo nasilony rumień 

słabo odgraniczony 

słabo odgraniczony|niewyraźny|niewyraźnie odgraniczony|niezbyt dobrze odgraniczony 

słabo wykształcona szczęka 

słabo zaznaczony|podminowany|słabo odgraniczony 

słabość mięśni|męczliwość mięśni 

słaby 

słoniowacizna 

słoniowacizna limfatyczna 

smoła węglowa (dziegcie) 

smugowaty wzór|prążkowany wzór 

soczewicowaty 

sole metali 

sole rtęci 

sole złota 

sople naskórkowe|sople naskórka|sieć fałdów skóry właściwej 

sorbinil 

sparfloksacyna 

specyficzne badanie z użyciem monoklonalnych przeciwciał przeciwko limfocytom B 

spektynomycyna 

spełzanie 

spełzanie 

spełzanie 

spełzanie naskórka 

spełzanie naskórka 

spełzanie naskórka 

spełzanie płytki paznokcia 

spiczasty 

spierzchnięcie 

spironolakton 

splot głęboki 

splot powierzchowny 

sploty horyzontalne 

spłaszczone liszajowate grudki 

spłaszczony 

spłaszczony u góry|płasko-wyniosły|spłaszczony na szczycie |o spłaszczonej powierzchni |o płaskiej powierzchni|o płaskich wierzchołkach 

spodnia powierzchnia|spodnia część 

spoidło tylne warg sromowych 

spoisty 

spoisty palpacyjnie 

spoisty|twardy|lity 

spoisty|twardy|o wzmożonej spoistości 

spojówka powiek|spojówka powieki 

spojówki 

sporadycznie występujące 

sporotrychoza 

sposoby leczenia 



sposób dziedziczenia 

spowolniony rozwój 

sprężysta masa 

sprężysty 

squamous acanthoma 

srebrno-białe łuski 

srebrzysto-biały 

srom 

SSC in situ indukowany promieniowaniem ultrafioletowym 

stabilizatory błony komórkowej mastocytów 

stabilna łuszczyca tarczkowa 

stać się nadmiernie zrogowaciałym 

stać się wrzodziejącym|ulegać owrzodzeniu 

stadium dystroficzne anagenu 

stadium guzowate 

stadium|stopień|stadium rozwoju 

stan hiperproliferacji 

stan podgorączkowy 

stan podwyższonego metabolizmu 

stan poprzedzający 

stan przedłuszczycowy 

stan reakcji 

stan twardzinopodobny 

stan zapalny|zapalenie |naciek 

stanozolol 

stany poprzedzające rozwój czerniaka skóry|prekursory czerniaka 

stany prekursorowe czerniaka 

stawy Cluttona 

stawy międzypaliczkowe 

steroidofobia 

steroidy 

stężenie dopełniacza w surowicy 

stilbamidyna 

stilbestrol 

stopa cukrzycowa 

stopa sportowca|stopa atlety|grzybica stóp 

stopień 

stopień 

stopniowe wzmocnienie odpowiedzi organizmu 

stosowanie laseru C02 

stosowanie leków immunosupresyjnych|leczenie immunosupresyjne|immunosupresja 

stosowanie leków przeciwbakteryjnych|terapia przeciwdrobnoustrojowa|leczenie przeciwbakteryjne 

stosowanie leków w postaci iniekcji 

stosowany miejscowo|miejscowy|do stosowania miejscowego  

stożek rogówki 

stożkowaty 

strefa Grenza 

strefa Malpighiego 

streptomycyna 

stres emocjonalny|stres psychiczny 

stres psychologiczny 

struktura skóry 

struktury gałki ocznej 



struktury kostne 

struktury naskórkowe 

struktury|twory 

strup 

strup 

strupy|powstawanie strupów|tworzenie strupów 

strupy|zmiany pokryte strupami |zmiany o charakterze strupów  

strzępki 

strzępki dermatofitów 

strzępki grzybni w infekcji drożdżakowej 

strzępki grzybni|strzępki 

strzępki grzybni|strzępki grzybni w infekcji grzybiczej 

stulejka 

stwardniające zapalenie naczyń limfatycznych prącia 

stwardniałe masy w obrębie tkanki podskórnej 

stwardniały 

stwardniały 

stwardniały obrzęk 

stwardniały|stwardnieniowy 

stwardnienia skóry 

stwardnienia tłuszczowo-skórne|lipodermatoskleroza|lipodermatosclerosis |zmiany twardzinopodobne na skórze |twardzinopodobne stwardnienie skóry |postępujące włóknienie skóry i tkanki podskórnej 

stwardnienie guzowate 

stwardnienie skóry ISSc-podobne 

stwardnienie skóry w okolicy okołoustnej 

stwardnienie skóry|stwardnienia skóry 

stwardnienie tętnic|miażdżyca tętnic|miażdżyca zarostowa tętnic 

stwardnienie|włóknienie|stwardniałe ogniska 

styczne (poziome) wycinki naskórka 

styren 

subkliniczny|przebiegający subklinicznie 

substancja fototoksyczna|substancja wywołująca reakcje fototoksyczne 

substancja międzymiofibrylarna 

substancja obliterująca 

substancja podstawowa 

substancja uczulająca|substancja wywołująca uczulenie 

substancje cholinergiczne 

substancje myjące 

substancje nawilżające 

substancje zapachowe|aromaty zapachowe 

subtelny|niewielki|drobny|pojedynczy|dyskretny|oddzielone od siebie 

subtoksyczny 

sucha martwica na stopie 

suche złuszczanie 

suchość błony śluzowej nosa 

suchość jamy ustnej 

suchość jamy ustnej i oczu 

suchość oczu 

suchość skóry 

suchość skóry wywołana lekiem 

suchość skóry|sucha skóra|nadmierne wysuszenie 

suchość|suchość skóry 

sukcynylocholina 

sulfacetamid sodu 



sulfadiazyna 

sulfametoksazol 

sulfapirydyna 

sulfasalazyna 

sulfataza cholesterolowa 

sulfataza steroidowa 

sulfiram 

sulfonamidy 

sulfony 

sulfony 

sulfonylomocznik 

sulfram 

sulkonazol 

superantygen 

supresja gruczołów łojowych 

surowica antylimfocytarna 

surowica|osocze 

surowicze zapalenie ucha środkowego 

surowiczo-krwisty 

surowiczo-ropny 

surowiczy 

surowiczy amyloid A 

swędząca osutka grudkowa 

swędząca osutka|osutka przebiegająca ze świądem 

swędzące bąble pokrzywkowe 

swędzące pokrzywkowate grudki i tarczki w przebiegu ciąży 

swędzący|ze świądem  

swędzenie|świąd 

swędzieć 

swoiste dermatozy ciężarnych|choroby skóry typowe dla okresu ciąży 

swoisty 

symetryczna lokalizacja 

symetrycznie rozmieszczone 

symetrycznie rozmieszczone 

sympatektomia|wycięcie zwoju współczulnego 

syndaktylia 

syndrom po leczeniu choroby z Lyme 

syrop|w syropie 

systemic sclerosis|twardzina układowa 

systemowe fototoksyczne zapalenie skóry 

szampon 

szampon dla dzieci 

szampon leczniczy 

szampony z dziegciami|dziegciowe szampony 

szankier|owrzodzenie pierwotne 

szary jak „chmura gradowa” 

szczelina|rozdział 

szczelinowaty wygląd 

szczeliny 

szczeliny podnaskórkowe 

szczeliny|rozpadliny |pęknięcia 

szczoteczka cytologiczna 

szczypanie|pieczenie|piekący|pieczenie skóry 



szczyt 

szczyt 

szeroka nasada nosa 

szerokie wycięcie z przeszczepem skóry pośredniej grubości 

szerokopasmowe UVB 

szerzenie się zakażenia wzdłuż naczyń limfatycznych 

szerzenie się|przejście zakażenia 

szerzyć się|powiększać się |obejmować|rozprzestrzeniać się 

szkarlatyna|płonica  

szkiełko mikroskopowe|szkiełko podstawowe 

szkiełko nakrywkowe 

szkiełko nakrywkowe 

szklana szpatułka 

szorstki|chropowaty|stwardniały 

szorstki|gruby|chropowaty 

szorstkość paznokci|trachyonychia|szorstka powierzchnia z podłużnymi bruzdami 

szpara międzypośladkowa 

szpara pośladkowa 

szpecący|powodujący zniekształcenia|zniekształcający|stanowiący problem estetyczny|oszpecający 

szpiczasty 

szponiasty 

szponowatość paznokci|onychogryphosis 

sztanca|igła punkcyjna 

sztuczne łzy 

sztuczne włosy 

sztywność 

sztywność karku 

sztywność karku 

szybko inwoluujące wrodzone naczyniaki krwionośne 

szybko łysiejący 

szyja|kark 

szyjka macicy 

ściana mieszka włosowego 

ściana torbieli 

ściana zbudowana z naskórka 

ściemnienie linii białej 

ścieńczały 

ścieńczały 

ścieńczały naskórek 

ścieńczenie czerwieni wargowej 

ścieńczenie naskórka 

ścieńczenie naskórka 

ścieńczenie skóry 

ścieńczenie warstwy ziarnistej 

ścieńczenie włosów|przerzedzenie włosów 

ścieńczenie|przerzedzenie  

ścinki paznokci|fragmenty paznokci 

ściśle przylegające 

ściśle przylegające łuski 

ściśle przylegający 

śluz 

śluzowo-ropny 

śluzowy płyn 



śluzówkowo-skórny|skórno-śluzówkowy|dot. błon śluzowych i skóry 

śniado-czerwony 

środek 

środek konserwujący zawarty w żywności 

środki odkażające 

środki przeciwbakteryjne|antybiotyki|leki przeciwbakteryjne 

środki złuszczające 

środki znieczulające miejscowo|środki znieczulenia miejscowego 

środkowa część skóry właściwej|środkowa warstwa skóry właściwej 

środkowa część twarzy 

środowiskowe czynniki wyzwalające 

śródbłonek 

śródbłonek drobnych naczyń krwionośnych skóry właściwej 

śródbłonek naczyniowy 

śródmiąższowe zapalenie rogówki 

śródnabłonkowa neoplazja prącia 

śródnabłonkowa neoplazja sromu 

śródnabłonkowe klonalne szerzenie się zmian 

śródnaskórkowa dermatoza neutrofilowa IgA 

śródnaskórkowe zmiany dysplastyczne płaskonabłonkowe 

śródnaskórkowo 

śródnaskórkowy|międzynaskórkowy|śródnaskórkowo położony 

śródnerwie 

śródskórnie 

śródskórny 

śródskórny 

śródścienne gruczoły 

śródziemnomorska gorączka kleszczowa 

świąd cholestatyczny 

świąd gardła 

świąd golfisty 

świąd o ogromnym nasileniu 

świąd odbytu 

świąd owłosionej skóry głowy 

świąd pływaków 

świąd poświerzbowy 

świąd psychogenny 

świąd ramienno-promieniowy 

świąd spojówek 

świąd starczy 

świąd wodny 

świąd wynikający z zaburzeń metabolizmu 

świąd z obecnością przeczosów 

świąd zimowy 

świąd|świąd skóry|swędzenie  

świerzb 

świerzb guzkowy 

świerzb norweski|świerzb z obecnością strupów 

świerzb pęcherzowy 

świerzbiączka ciężarnych 

świerzbiączka ciężarnych 

świerzbiączka ciężarnych o późnym początku 

świerzbiączka guzkowa 



świerzbowce|roztocza 

świerzbowiec 

świerzbowiec 

świeży 

świeży 

świszczący oddech 

tache noire|czarna plama 

tachyfilaksja 

takalcytol 

takrolimus 

talidomid 

tanorexia 

tarczki 

tarczki łuszczycowe 

tarczki o charakterze bąbli pokrzywkowych 

tarczki pokryte łuską|złuszczające się tarczki|zmiany o charakterze tarczek ze złuszczaniem 

tarczki przypominające leukoplakię 

tarczki w obrębie siatkówki 

tarczki w zgięciach 

tarczowaty 

taśma impregnowana glikokortykosteroidem 

tatuaż urazowy 

tazaroten 

tądzik martwiczy|acne necrotica 

technika diagnostyczna 

teleangiektazja pajączkowata 

teleangiektazje 

teleangiektazje 

teleangiektazje plamiste wysiewne trwałe 

teleangiektazje w obrębie wałów paznokciowych 

teleangiektazje w twardzinie układowej 

teleangiektazje|teleangiektyczne naczynia 

teledermatologia 

telogen|okres telogenu|telogenowy 

telogenowe wypadanie włosów|łysienie telogenowe  

tendinous xanthoma|kępki żółte ścięgien 

teofilina 

terapia fotodynamiczna 

terapia glikokortykosteroidami podawanymi doustnie 

terapia laserem ekscimerowym 

terapia promieniowaniem ultrafioletowym 

terapia przeciwgruźlicza 

terapia przeciwgrzybicza|leczenie przeciwgrzybicze 

terapia przeciwwirusowa 

terapia retinoidami 

terapia skojarzona|leczenie mieszane 

terapia uciskowa|pończochy uciskowe 

terapia UVB-311 

terapia z wykorzystaniem wąskopasmowego promieniowania UV 

teratogenność 

teratogenny 

terbinafina 

terbutalina 



terfenadyna 

termoregulacja 

terpentyna 

test aglutynacji 

test FTA-ABS 

test hamowania z deksametazonem 

test hemaglutynacji|TPHA 

test mikroaglutynacji 

test patergii|odczyn patergiczny 

test płatkowy 

test pociągania 

test potwierdzający kruchość naczyń krwionośnych 

test radioalergosorpcji|RAST|badanie RAST  

test skórny z surowicą autologiczną 

test Tzancka|rozmaz Tzancka 

testosteron 

testowy wykwit łuszczycowy 

testy czynnościowe tarczycy 

testy płatkowe 

testy punktowe|badanie punktowe 

testy skórne 

tetrachlorodibenzodioksyna 

tetrachlorosalicylanilid 

tetracyklina 

tępo ułamane łodygi włosa 

tętniakowaty 

tiabendazol 

tiacetazon 

tikarcylina 

tinea nigra palmaris 

tinea nigra plantaris 

tioguanidyna|6-tioguanina 

tiomersal 

tiosiarczan sodowy złota 

tiotepa 

tiuram 

tkanka elastyczna|włókna elastyczne 

tkanka łączna 

tkanka martwicza 

tkanka podskórna 

tkanka podskórna 

tkanka tłuszczowa 

tkanka tłuszczowa w okolicy łonowej 

tkanka włóknista 

tkanka włóknista powstająca w procesie naprawy 

tkliwe powiększone węzły chłonne z przodu szyi 

tkliwość w obszarze zatorowości 

tlen singletowy 

tlenek etylenu 

tłusta skóra 

tłusty|o „tłustym" charakterze 

tłuszczak 

tłuszczaki 



toczeń 

toczeń krążkowy spojówek 

toczeń rumieniowaty układowy 

toczniopodobny 

toksoplazmoza 

toksyczna nekroliza naskórka 

toksyczna wysypka ciężarnych 

tolazolina 

tolbutamid 

tolnaftat 

tonofibryle 

tonofilamenty 

torbiel cieśni katagenu 

torbiel łojowa 

torbiel maziowa 

torbiel mieszkowa typu lejkowego 

torbiel nabłonkowa pourazowa 

torbiel nabłonkowa|torbiel naskórkowa|kaszak 

torbiel naskórkowa wszczepienna|torbiel naskórkowa 

torbiel rzekoma|pseudocysta  

torbiel śluzowa palca 

torbiel śluzowa rzekoma 

torbiel śluzowa|cysta śluzowa 

torbiel śluzowa|mucocele 

torbiel śluzowata 

torbiel trichilemmalna 

torbiel wszczepienna 

torbiel wypełniona masami łojowo-rogowymi 

torbiele kostne|torbiele w kościach 

torbiele przewodu tarczowo-językowego 

torbiele z wysiękiem 

torbielowaty 

towarzyszący|dodatkowy|współistniejący 

transaminazy (ALT, AST) 

transbłonowy 

transfer block 

transformacja 

transformacja nowotworowa|transformacja złośliwa 

transformacja złośliwa 

transglutaminaza 

transglutaminaza naskórkowa 

transmisja przez stawonogi 

transmisja transowarialna 

transplantacja autologicznych melanocytów hodowlanych 

traumatic ICD 

trąd graniczny 

trąd graniczny BB 

trąd układu nerwowego 

trąd|choroba Hansena 

trądowy rumień guzowaty 

trądzik 

trądzik chlorowy 

trądzik grudkowo-krostowy 



trądzik guzkowo-torbielowaty 

trądzik guzkowy 

trądzik kosmetyczny 

trądzik łagodny 

trądzik mechaniczny 

trądzik na twarzy 

trądzik noworodków 

trądzik odwrócony 

trądzik odwrócony|ropne zapalenie gruczołów apokrynowych|zmiany o charakterze ropni mnogich pach|ropne mnogie pach|hidradenitis suppurativa 

trądzik piorunujący 

trądzik polekowy 

trądzik pomadowy 

trądzik pospolity 

trądzik posteroidowy 

trądzik ropowiczy 

trądzik ropowiczy|trądzik z torbielami|trądzik torbielowaty 

trądzik różowaty 

trądzik różowaty - rumień 

trądzik skupiony|trądzik ropowiczy  

trądzik tropikalny 

trądzik umiarkowany 

trądzik wiosenny 

trądzik z rozdrapania|trądzik przeczosowy 

trądzik zaskórnikowy 

trądzik zawodowy 

trądzikopodobny|mający charakter trądzikopodobny 

treść 

treść serowata 

tretynoina 

triada objawów klinicznych 

triamcynolon 

triangular alopecia 

triazole 

tricholemmoma|zmiana typu tricholemmoma 

trichomegalia 

trichomycosis 

trichosporonoza 

trichothiodystrofia 

trichotillomania 

trimetoprim 

triparanol 

trowafloksacyna 

trójbarwne bielactwo 

trójfazowa zmiana zabarwienia skóry 

trójfosfataza adenozyny 

trwała anonychia 

trwała utrata 

trwała utrata włosów 

trwałe blizny 

trwałe łysienie 

trwałe zmiany stawowe 

trwały 

trwały przykurcz 



trypanosomidy 

tryper 

tryptaza 

trzeszczenie 

trzon prącia 

tuberkuloidowy 

tubokuraryna 

tufted folliculitis|zapalenie mieszków włosowych z kępkami włosów 

tularemia 

tularemia wrzodziejąco-gruczołowa 

tułów 

tungioza okołopaznokciowa 

twardówki 

twardy 

twardy|naciekowy|stwardniały|ze stwardnieniami|o wzmożonej spoistości|nacieczony|spoisty|stosunkowo twardy 

twardzina 

twardzina ograniczona 

twardzina ograniczona|zmiany typu morphea|morphea  

twardzina plackowata 

twardzina plamista|odmiana plamista morphea 

twardzina układowa 

twardzina układowa z ograniczonymi stwardnieniami skóry|postać ograniczona twardziny układowej|lSSc 

twardzina układowa z uogólnionymi stwardnieniami skóry|twardzina układowa uogólniona z rozległymi zmianami skórnymi|dSSc 

twardzinopodobne stwardnienia 

twardzinopodobne stwardnienie skóry 

twardzinopodobny 

twardzinopodobny 

twardzinopodobny 

twarz adenoidalna 

twarz przypominająca „księżyc w pełni"|„twarz księżycowata”  

tworzący mozaikę|mozaika|mozaikowy 

tworzenie kompleksów immunologicznych 

tworzenie krostek 

tworzenie pęcherzy 

tworzenie pęcherzy|pojawienie się pęcherzy|powstawanie pęcherzy 

tworzenie pęcherzyków 

tworzenie pęcherzyków|pęcherzyki |powstanie pęcherzyków 

tworzenie podnaskórkowych pęcherzy 

tworzenie prosaków 

tworzenie przetok 

tworzenie się błon rzekomych 

tworzenie się grudek 

tworzenie się guzków 

tworzenie się krost mieszkowych 

tworzenie się śródnaskórkowych pęcherzy 

tworzenie się zarodników 

tworzenie się żółtych łusek 

tworzenie skrzydlika (pterygium)|wytworzenie skrzydlika 

tworzenie szczelin|pęknięcia naskórka|szczeliny  

tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy fibrylami|wiązania krzyżowe pomiędzy fibrylami 

tworzenie ziarniniaków olbrzymiokomórkowych 

tworzenie ziarniniaków wewnątrznaczyniowych 

tworzenie ziarniniaków zewnątrznaczyniowych 



tworzywa sztuczne 

tyfus mysi 

tylna powierzchnia kończyny 

tylno-boczna powierzchnia języka 

typ Barbera 

typ bujający 

typ ectothrix 

typ endothrix|grzybica typu endothrix 

typ I reakcji nadwrażliwości; anafilaktyczny 

typ kropelkowy 

typ limfadenopatyczny 

typ naciekający 

typ o charakterze IgA pęcherzowej dermatozy 

typ obrączkowaty 

typ oparzenia słonecznego 

typ osutkowy odpowiedzi 

typ pokrzywkowy odpowiedzi 

typ rozrastania się|rodzaj wzrostu|typ rozrostu|wzór wzrostu|schemat wzrostu 

typ skóry 

typ twarzowo-dystalny (lip-tip pattern) 

typ utraty włosów 

typ woszczynowy (favus)|grzybica woszczynowa 

typowanie HLA 

typowe nabyte NMN 

typowy 

typu bowenoidalnego 

typu hamartoma 

tyramina 

tyrozynaza 

tzw. „reakcja pamięci popromiennej”|recall phenomenon|„reakcja pamięci promieniowania" 

tzw. „złośliwy puch” 

tzw. bubo|powiększenie węzłów chłonnych pachwinowych zbitych w pakiety|zmiana węzłowa 

tzw. kissing warts 

tzw. odra zmodyfikowana 

tzw. opryszczka zapaśników|herpes gladiatorum 

tzw. pseudobubo 

tzw. resurfacing laserowy 

u których nie stwierdza się atopii|bez atopii 

u osób czarnoskórych|na czarnej skórze 

u osób z atopią 

u osób z ciemniejszym zabarwieniem skóry|kolorowej skóry 

u podstawy trzonu prącia 

ubrania uciskowe 

ubytek różnych struktur oka (coloboma) ze ślepotą 

ubytek|uszkodzenie|zaburzenie  

ubytki w płytce paznokciowej 

ubytki w płytce paznokciowej|elkonyxis|wgłębienia 

ucho pływaka 

ucieplenie 

ucieplony 

ucieplony 

ucisk 

ucisk|kompresoterapia  



uciskać 

uczucie dyskomfortu 

uczucie dyskomfortu podczas oddawania moczu 

uczucie kłucia 

uczucie mrowienia 

uczucie napięcia skóry 

uczucie pieczenia oczu 

uczulać|wywoływać nadwrażliwość 

uczulenia na leki 

uczulenie|alergia|reakcja alergiczna 

uczulony|alergiczny 

udrożnić zaczopowane mieszki włosowe 

ujemny 

ujścia gruczołów potowych 

ujścia jednostek włosowo-łojowych|ujścia przywłosowych gruczołów łojowych 

ujścia mieszków włosowych 

ujścia zatok 

ujście 

ujście cewki moczowej 

ujście cewki moczowej 

ujście mieszka włosowego 

ujście mieszkowe 

ukąszenia stawonogów|ukąszenia przez stawonogi 

układ 

układ geograficzny 

układ koronki 

układ kostny 

układ limfatyczny 

układ limforetikularny 

układ linii papilarnych 

układ marmurkowaty 

układ odpowiadający dermatomom 

układ plam segmentalny 

układ przymieszkowy 

układ siateczki 

układ siateczkowaty 

układ siateczkowaty 

układ siateczkowo-śródbłonkowy 

układ|obraz|przebieg|forma|wzór|wzór zmian skórnych|wzorzec|postać 

układające się obrączkowato 

układające się obrączkowato 

układowa amyloidoza AL 

układowe włóknienie nerkopochodne indukowane gadolinem  

układowe zajęcie naczyń 

układowe zakażenia grzybicze z zajęciem skóry|grzybice układowe, które szerzą się na skórę 

ulcus molle 

ulec odbarczeniu 

ulec pęknięciu|pękać|przerwanie|ulec przerwaniu |ulec przebiciu|pęknięcie  

ulec podrażnieniu 

ulec pogorszeniu 

ulec progresji 

ulec repigmentacji 

ulec rozpadowi 



ulec samoistnej remisji 

ulec spełzaniu|ulec przerwaniu 

ulec urazowi 

ulec wgłębieniu 

ulegać chełbotaniu 

ulegać gwałtownej progresji 

ulegać inwolucji|zanikać|ulegać zanikowi|ustąpić 

ulegać krioprecypitacji|krioprecypitat 

ulegać martwicy 

ulegać martwicy 

ulegać negatywizacji 

ulegać owrzodzeniu 

ulegać owrzodzeniu|wrzodzieć 

ulegać pogorszeniu 

ulegać pogrubieniu 

ulegać pogrubieniu 

ulegać progresji|rozwijać się|przekształcić się|ulec przekształceniu 

ulegać ropieniu|ulegać zropieniu 

ulegać rozmiękaniu 

ulegać rozmiękaniu 

ulegać spełzaniu|usunięty  

ulegać transformacji złośliwej 

ulegać wtórnym zakażeniom 

ulegać zanikowi|stać się atroficznym 

ulegać zropieniu 

ulegać zwapnieniu 

ulotka dołączona do opakowania 

ułamane włosy 

ułożone linijnie 

umiarkowanie 

umiarkowanie nasilony 

umiarkowanie silny|o umiarkowanej sile działania 

umiarkowany 

umiejscowienie|lokalizacja 

umiejscowiona sporotrychoza skórna 

umiejscowiony|w jednym miejscu|zlokalizowany|odgraniczony|miejscowy|ograniczony 

uniesienie 

uniesienie|wypukłość  

uniesiony|wyniosły 

uogólniać się na inne okolice 

uogólniać się|ulegać uogólnieniu 

uogólnienie objawów 

uogólniona erytrodermia|rozlane zmiany rumieniowe|rozlany rumień|uogólniony rumień|rozległy rumień 

uogólniona rumieniowa osutka 

uogólniona skórna mastocytoza 

uogólniona skórna mastocytoza typ pseudoksantomatyczny 

uogólniona utrata włosów 

uogólniona utrata włosów na ciele 

uogólniona wysiewna histiocytoma 

uogólnione dolegliwości bólowe stawów 

uogólnione łagodne zanikowe pęcherzowe oddzielanie się naskórka 

uogólnione pęcherze 

uogólnione przebarwienia 



uogólnione stwardnienia skóry 

uogólnione wykwity pęcherzowe 

uogólnione, utrwalone polekowe reakcje pęcherzowe 

uogólniony 

uogólniony 

uogólniony półpasiec 

uogólniony rumień 

uogólniony świąd bez osutki 

uogólniony wyprysk kontaktowy 

uogólniony, obrzękowy rumień 

upławy 

upłynniona tkanka tłuszczowa 

uporczywie 

uporczywy świąd 

uporczywy świąd 

upośledzenie drożności naczyń 

upośledzenie drożności naczyń limfatycznych|niedrożność naczyń limfatycznych 

upośledzenie funkcji górnych dróg oddechowych 

upośledzenie mikrokrążenia 

upośledzona opsonizacja drożdży 

upośledzone krążenie krwi 

upośledzony|nieprawidłowy 

uraz penetrujący 

uraz skóry|uszkodzenie skóry 

uraz|otarcie|przeczos 

urazy 

urazy fizyczne 

urazy skóry 

urazy ze zmiażdżeniem 

urazy|uraz mechaniczny 

urażalność skóry 

urażalność skóry 

urojenia pasożytnicze|obłęd pasożytniczy  

uroporfiryna 

urosepsa 

usiany 

usiany 

ustalić zarys granic zmiany 

ustąpić 

ustąpić|powodować ustępowanie  

ustąpić|zaniknąć |ulec zanikowi|ulec regresji 

ustąpić|zmniejszać się 

ustąpienie nadwrażliwości 

ustąpienie objawów|remisja|wyleczenie 

ustąpienie zmian 

ustąpienie|wyleczenie |ustępowanie zmian 

ustępować|ulec regresji|zanikać|cofać się 

ustępowanie w części centralnej|centralne ustępowanie|centralne przejaśnienie|ustępowanie zmian w części centralnej 

ustępowanie zmian w części centralnej 

ustępujący samoistnie|samoistnie gojący się|ulegający samowyleczeniu|samoograniczający się 

ustno-gardłowy 

usunięcie 

usunięcie chirurgiczne 



usunięcie węzłów chłonnych 

usuwanie metodami fizykalnymi (oczyszczanie) 

uszkodzenia neurologiczne 

uszkodzenia pod wpływem środków chemicznych 

uszkodzenie końcowych naczyń krwionośnych 

uszkodzenie mieszka włosowego 

uszkodzenie mieszków włosowych 

uszkodzenie nabłonka 

uszkodzenie naskórka|zmiany w obrębie naskórka|pourazowe uszkodzenia naskórka  

uszkodzenie rogówki 

uszkodzenie słoneczne 

uszkodzenie tkanek 

uszkodzenie wątroby 

uszkodzenie żyły 

uszkodzić|ulec przerwaniu 

uszkodzona skóra 

uszkodzony 

uszkodzony przez uraz 

uszypułowany 

uśmierzyć 

utajony 

utajony proces nowotworowy 

utleniacze 

utrata płytek paznokciowych 

utrata połączenia komórek naskórka 

utrata włosów na skórze głowy i na ciele 

utrata włosów typu łysienia telogenowego (telogen defluvium) 

utrata włosów w kątach czołowych 

utrata włosów|łysienie|wypadanie włosów 

utrata wzroku 

utrwalacz 

utrwalona reakcja polekowa|rumień trwały|rumień trwały polekowy 

utrzymujące się osłabienie 

utrzymujący się bardzo długo 

utrzymujący się nasilony rumień 

utrzymujący się|stale utrzymujący się|przetrwały |długo utrzymujący się|przewlekły|oporny na leczenie|uporczywy|uporczywie utrzymujący się  

utrzymywać się 

utrzymywać się stale 

utrzymywać się|pozostawać 

utwardzacze 

utworzenie ropnia|tworzenie ropni|wytworzenie ropnia 

uwalnianie cytokin prozapalnych 

uwięźnięty 

uwodniona wazelina 

uwrażliwienie na alergeny 

uwydatnienie gruczołów łojowych|sebaceous gland prominence 

uwydatniony 

uwypuklenie 

uzupełniająca terapia immunosupresyjna 

valley fever 

viral sycosis 

vismodegib 

vitiligo universalis 



w badaniu histopatologicznym|histopatologicznie  

w badaniu lampą Wooda|w lampie Wooda 

w badaniu palpacyjnym 

w całości 

w cięższych i opornych przypadkach 

w części centralnej|dośrodkowo 

w części środkowej twarzy 

w hodowli 

w jednym regionie|ograniczone do jednego regionu 

w kierunku ogonowym 

w kolorze skóry|koloru skóry|w odcieniu skóry|o zabarwieniu zbliżonym do koloru skóry 

w kształcie iglicy 

w miejscach nieeksponowanych na dany alergen 

w miejscach przeczosów 

w miejscu nacięcia chirurgicznego 

w miejscu nacisku 

w obrazie histopatologicznym|histopatologicznie |badaniem histopatologicznym|w badaniu histopatologicznym|histologicznie  

w obrębie brody|na brodzie 

w obrębie dermatomów 

w obrębie infundibulum mieszka włosowego 

w obrębie jamy ustnej 

w obrębie ujść mieszków włosowych 

w obrębie wałów paznokciowych 

w obrębie wąsów 

w okolicach zgięć 

w okolicy dużych zgięć 

w okolicy kręgosłupa lędźwiowego po lewej stronie 

w okolicy krocza|dot. okolicy krocza 

w okolicy mostkowej 

w okolicy obrąbka naskórkowego 

w okolicy okołoodbytniczej 

w okolicy okołoustnej 

w okolicy podkolanowej 

w okolicy połączenia skórno-naskórkowego|na granicy skórno-naskórkowej 

w okresie erytrodermii 

w pełni wytworzony 

w połączeniu z 

w postaci maści|maść|w maści  

w postaci żelu|w żelu 

w przebiegu 

w przypadkach o ciężkim przebiegu 

w rejonie zgięcia łokciowego i dołu podkolanowego 

w rogówce|dot. rogówki 

w różnorodnych barwach 

w skórze właściwej 

w tylnej linii pachowej prawej 

wady i choroby stóp 

wakuolizacja 

wakuolizacja warstwy ziarnistej 

walacyklowir 

walerianian betametazonu 

walina 

wał podniebienny 



wał żuchwowy 

wałeczki czerwonokrwinkowe 

wałowaty brzeg 

wałowaty brzeg|uniesiony brzeg 

wały paznokciowe 

wały paznokciowe 

wankomycyna 

wapnica 

wapnica skóry 

wapnica skóry|calcinosis cutis 

wapnica uogólniona|calcinosis universalis 

waporyzacja laserem 

warga sromowa 

wargi sromowe mniejsze 

wargi sromowe większe 

wargi|czerwień wargowa 

wariant Hallopeau-Siemensa| 

warstwa 

warstwa brodawkowata skóry właściwej|brodawki skóry|warstwa brodawkowata|skóra brodawkowata 

warstwa kolczysta|warstwa komórek kolczystych 

warstwa komórek ziarnistych 

warstwa podstawna 

warstwa podstawna 

warstwa podstawna naskórka|warstwa rozrodcza naskórka 

warstwa podstawna|komórki warstwy podstawnej|komórki podstawne 

warstwa ponadpodstawna 

warstwa rogowa 

warstwa rogowa skóry głowy 

warstwa rogowa|warstwa keratyny 

warstwa rogowa|warstwa rogowa naskórka 

warstwa rozrodcza 

warstwa siateczkowata skóry właściwej|część siateczkowata skóry właściwej|skóra siateczkowata 

warstwa ziarnista 

warstwa ziarnista 

warstwowa fibroplazja 

warstwy skóry oraz przydatki skóry 

waskulopatia 

waskulopatia dotycząca drobnych naczyń 

waskulopatia dotycząca dużych naczyń 

wazelina żółta 

wąskopasmowa fototerapia UVB 

wąskopasmowe naświetlania UVB 

wąskopasmowe UVB|wąskopasmowa terapia UVB 

wątrobowa postać porfirii skórnej 

wchłaniające się krwiaki 

wciągnięcie 

wcięcia 

wcięty|karbowany 

wczesne stadia półpaśca 

wczesne zmiany w przebiegu przewlekłego kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia 

wczesny|początek|początkowy|wczesne stadium|wczesna faza|wczesny etap 

wcześniej istniejący 

wcześniej uczulony 



wcześniej uwrażliwiony|uczulony|wcześniej uczulony|uwrażliwiony 

wcześniejsza alergizacja na lek 

wcześniejsza ekspozycja na lek 

we wczesnym etapie choroby 

wejście do pochwy 

werapamil 

werteporfina 

wewnątrznaczyniowa koagulacja 

wewnątrznaczyniowe reakcje wywołane iniekcjami 

wewnątrzwłosowy 

wewnętrzna pochewka korzenia 

wewnętrzna powierzchnia 

wewnętrzna powierzchnia napletka 

wewnętrzna powierzchnia ud 

wewnętrzna powierzchnia ud 

wewnętrzne powierzchnie 

wewnętrzny kącik oka 

wewnętrzny kącik oka 

wędrujące bóle mięśniowo-szkieletowe 

wędrujące zakrzepowe zapalenie żył 

wędrujące zapalenie języka 

wędrujące zapalenie stawów 

wędzidełko 

węglowodory chlorowane 

węzeł wartowniczy|wynik badania węzła wartowniczego 

węzły chłonne pachwinowe 

wężykowaty|wężykowato |wężowaty|serpentynowy|festonowaty|o przebiegu falującym|falisty|o krętym przebiegu 

wgłębienie zmiany 

wgłębienie|zagłębienie 

wiąd rdzenia 

wiązana z HIV leukoplakia włochata 

wiązki kolagenu 

wiązki mikrofibryl skórnych 

wiązki miofibroblastów 

widoczne na powierzchni zdrowej skóry poletkowanie 

widoczny obrzęk okołomieszkowy 

wielkości łebka od szpilki teleangiektazje|drobne teleangiektazje 

wielkotorbielowaty 

wielobarwny|o zróżnicowanym kolorze|niejednolicie|różnobarwny|niejednolity 

wieloboczny|wielokątny|o wielobocznym kształcie 

wieloczynnikowe podłoże genetyczne 

wieloguzkowy 

wielojądrowe akantolityczne komórki naskórkowe 

wielojądrowe, akantolityczne, olbrzymie keratynocyty 

wielokomorowe ropne zapalenie węzłów chłonnych 

wielokomorowe ropnie 

wieloogniskowe gładkie guzki skóry owłosionej 

wieloogniskowe włókniaki kości 

wieloogniskowe wznowy 

wieloogniskowy 

wieloogniskowy|policykliczny  

wielopostaciowa dermatoza zapalna ze świądem 

wielopostaciowa osutka świetlna|PMLE |polimorficzna osutka świetlna 



wielopostaciowe osutki ciężarnych 

wielopostaciowy|polimorficzny 

wieloukładowy|wielonarządowy 

wielowarstwowy 

wielowarstwowy nabłonek 

wieniec Hipokratesa 

wilczomleczowate (Euphorbiaceae) 

wilgotne kompresy 

wilgotne okłady z płynu Burowa 

wilgotne opatrunki 

wilgotne opatrunki z gazików nasączonych roztworem Durowa 

wilgotne opatrunki|wilgotne okłady 

wilgotne strupy 

wilgotny 

winblastyna 

winkrystyna 

wiosenne zapalenie spojówek 

wiotki 

wiotki 

wirus brodawczaka ludzkiego|HPV 

wirus ospy wietrznej-półpaśca 

wirusy 

wirusy brodawczaka 

wirusy Pox|pokswirusy 

wirusy, które cechuje epidermotropizm 

wirylizacja 

wiśniowoczerwony 

wizyta kontrolna|badanie kontrolne 

wklęsły 

włochate blaszki 

włosy anangenowe 

włosy bambusowe|włosy bambusowate 

włosy dojrzałe|terminal hair|włosy terminalne 

włosy łonowe 

włosy maczugowate 

włosy na głowie|owłosiona skóra głowy 

włosy niesforne 

włosy pachowe|włosy w dołach pachowych 

włosy pierwotne|włosy meszkowe  

włosy przerzedzone|nieliczne włosy 

włosy skręcone 

włosy skręcone 

włosy telogenowe 

włosy ułamane 

włosy wokół brodawek sutkowych 

włosy wykrzyknikowe 

włośnica 

włókienka amyloidu|włókna amyloidu 

włókna 

włókna elastyczne 

włókna elastyczne|włókna sprężyste 

włókna keratyny 

włókna kolagenu 



włókna nerwowe 

włókna poprzecznie prążkowane 

włókna retikulinowe 

włókna zakotwiczające|zakotwiczające fibryle|zakotwiczone fibryle 

włókna|fibryle 

włókniak miękki 

włókniak rogowaciejący 

włókniak twardy 

włókniak wału paznokciowego|włókniak okołopaznokciowy 

włókniak z przygryzienia|bite fibroma 

włókniaki 

włókniaki jajników 

włókniakomięsak 

włókniakowatość 

włóknieć 

włókniejący przerost dziąseł 

włóknienie 

włóknienie podśluzówkowe jamy ustnej 

włóknista torebka 

włókniste pasma 

włóknisty 

włóknisty 

wniknięcie bakterii w skórę w trakcie urazu|urazowa inokulacja patogenu do skóry 

wniknięcie przez skórę 

wodna zawiesina 

wokół otoczki brodawki sutkowej 

wokół otworów naturalnych 

wokół otworów naturalnych 

wokół ust|okołoustny 

wolno rosnący 

worek mosznowy|moszna 

worek napletkowy 

worykonazol 

woskowato wyglądająca skóra 

woskowaty|woskowy|lśniący 

woskowożółty 

wrastające włosy 

wrastanie paznokci 

wrażenie oparzenia słonecznego 

wrażliwy na dotyk 

wrażliwy na działanie androgenów 

wręby 

wrodzona erytrodermia ichtiotyczna, odmiana pęcherzowa|wrodzona pęcherzowa erytrodermia ichtiotyczna|hiperkeratoza epidermolityczna|nadmierne rogowacenie epidermolityczne|epidermolityczna hiperkeratoza  

wrodzone rogowce dłoni i stóp 

wrodzone znamię barwnikowe 

wrodzone znamię barwnikowe owłosione 

wrodzony 

wrodzony obrzęk naczynioruchowy 

wrodzony przerost nadnerczy 

wrodzony|dziedziczny 

wrota zakażenia|wrota wniknięcia patogenu|miejsce wniknięcia zakażenia 

wrzecionowate melanocyty|melanocyty wrzecionowatego kształtu 

wrzecionowate, S-100 dodatnie komórki 



wrzodziejąca postać BCC|wrzodziejący BCC 

wrzodziejąca postać raka kolczystokomórkowego 

wrzodziejące guzki|zmiany mające postać wrzodziejących guzków|zmiany guzkowo-wrzodziejące 

wrzodziejące zapalenie jelit|wrzodziejące zapalenie jelita grubego 

wrzodziejąco-gruczołowy 

wrzodziejąco-ziarniniakowy 

wrzodziejący 

wrzodziejący|ulegający wrzodzeniu 

wrzód Buruli|owrzodzenie Buruli 

wrzód miękki 

wrzód miękki |szankroid 

wrzód orientalny 

wrzód pierwotny w kile 

wrzód twardy|objaw pierwotny 

wrzód z Aleppo 

wrzód żrący 

wskazania 

wspomagające leczenie ogólne glikokortykosteroidami 

wspomagające leczenie uciskowe 

współpatogeny 

współzakażenie 

wstępna faza trądziku różowatego 

wstępne leczenie 

wstępne rozpoznanie 

wstrzyknąć 

wstrzyknięcie|iniekcja|nastrzykiwanie 

wszawica 

wszawica głowowa 

wszawica łonowa 

wszawica odzieżowa 

wtórne nadkażenie gronkowcem złocistym 

wtórne nadkażenie|wtórne zakażenie|nadkażenie 

wtórne zakażenie wywołane przez gronkowca złocistego 

wtórnie 

wtrętowe zapalenie mięśni 

wtręty 

wybielać 

wybroczyny 

wybroczyny 

wybroczyny krwawe 

wybroczyny|podbiegnięcia krwawe|wylewy podskórne 

wyciąć 

wyciekać|wypływać 

wycięcie 

wycięcie chirurgiczne zmiany 

wycięcie chirurgiczne|chirurgiczne usunięcie 

wycięcie klinowe 

wycięcie z podstawowym zamknięciem 

wycięty|pobrany 

wyczuwalny palpacyjnie|wyczuwalny przy dotyku 

wyczuwalny|zauważalny 

wydłużenie 

wydłużony 



wydzielać|przeprowadzić drenaż|przebić|sączyć|zdrenować 

wydzielina ropna|obecność ropnej wydzieliny 

wydzielina z cewki moczowej 

wydzielina z nosa 

wydzielina z nosogardła 

wydzielina|sączyć|wyciek|wydobywać się z 

wydzielina|wydzieliny 

wydzieliny z gardła 

wygląd „butelki szampana" 

wygląd „kostki brukowej"|obraz przypominający kostkę brukową 

wygląd „nogi fortepianu" 

wygląd plastra miodu 

wygląd przypominający „chomąto" 

wygląd przypominający „wbite mosiężne gwoździe" 

wygląd przypominającym sztruks 

wygląd skórki pomarańczowej 

wygładzenie granicy skórno-naskórkowej 

wygojone owrzodzenia 

wygojony 

wykazujący działanie toksyczne|toksyczny 

wykazujący nadwrażliwość|nadwrażliwy|z nadwrażliwością 

wykonywać przerost brodawkowaty 

wykrycie|wykrywanie  

wykwit|zmiana|wysiew|zmiany|zmiany skórne|wykwity |wysypka|pojawienie się zmian skórnych|zmiany na skórze |wysiewy|osutka 

wykwity grudkowo-krostowe|krostkowo-pęcherzykowe wykwity 

wykwity liszajopodobne|osutki liszajowate 

wykwity liszajowate 

wykwity łuszczycowe w fałdach skóry 

wykwity o charakterze tarczy strzelniczej|zmiany o typie tarczy strzelniczej|wykwity typu tarczy strzelniczej|zmiany o morfologii „tarczy strzelniczej" 

wykwity pęcherzowe 

wykwity pęcherzykowe i pęcherzowe|pęcherzyki i pęcherze 

wykwity pierwotne|zmiany pierwotne 

wykwity podobne jak w rogowaceniu mieszkowym 

wykwity przybierające postać podobną do zmian w przebiegu łuszczycy 

wykwity przypominające aftowe zapalenie jamy ustnej 

wykwity skórne 

wykwity skórne|zmiany skórne 

wykwity typu piodermii zgorzelinowej 

wykwity typu rumienia guzowatego|zmiany w postaci rumienia guzowatego 

wylew podskórny 

wylewać się 

wyługowane erytrocyty 

wymaz skaryfikacyjny 

wynaczynienia krwi w obrębie spojówki gałkowej 

wynaczynienie 

wynaczynienie erytrocytów 

wynaczynienie krwi do skóry 

wynaczyniony 

wyniki badania histopatologicznego 

wyniosłe grudki 

wyniosłości kostne 

wyniosłość 

wyniosły brzeg 



wyostrzenie końców palców|palce Madonny 

wypadać 

wypadanie włosów 

wypadanie włosów 

wypadanie włosów z brwi 

wypełnić się treścią ropną|przekształcić się w krosty|występować pod postacią krost 

wypełniony ropą pęcherz 

wypływać|wydzielać 

wypolerowany 

wyposażenie do fototerapii 

wyposażenie do testów płatkowych 

wyprostne powierzchnie 

wyprostne powierzchnie kończyn 

wyprostne powierzchnie ramion 

wyprysk atopowy|atopowe zapalenie skóry 

wyprysk krążkowy|wyprysk pieniążkowaty 

wyprysk łojotokowy 

wyprysk mikrobowy 

wyprysk na dłoniach|wyprysk dłoni 

wyprysk okołomieszkowy 

wyprysk okołomieszkowy 

wyprysk pęcherzykowy dłoni 

wyprysk pieniążkowaty 

wyprysk pieniążkowaty|wyprysk obrączkowaty 

wyprysk potnicowy|wyprysk dyshydrotyczny 

wyprysk wywołany działaniem czynników drażniących|wyprysk spowodowany ekspozycją na czynniki drażniące  

wyprysk żylakowaty|wyprysk podudzi|wyprysk żylakowaty podudzi |ogniska o charakterze wyprysku podudzi|zmiany o charakterze wyprysku podudzi |ognisko wyprysku podudzi|zastoinowe zapalenie skóry 

wyprysk|egzema 

wypryskowe tarczki 

wyprzenia drożdżakowe 

wyprzenia drożdżakowe 

wyprzenia wywołane przez pałeczkę ropy błękitnej 

wyprzenia zakaźne 

wyprzenie drożdżakowe 

wyprzenie międzypalcowe 

wyprzenie międzypośladkowe 

wyprzenie w kątach ust 

wyprzenie w przestrzeni międzypalcowej 

wyprzenie wywołane przez streptokoki 

wypukły 

wypukły 

wypukły|uniesiony|uwypuklony|przerośnięty|wyniosły|wypukły ponad powierzchnię  

wypustki 

wypustki 

wypustki dendrytyczne melanocytu 

wyraźne odgraniczenie|ostro odgraniczone brzegi 

wyraźne pęcherze 

wyraźne poletkowanie 

wyraźnie odgraniczone obszary z białymi włosami 

wyraźnie odgraniczony|ostro odgraniczony 

wyraźnie widoczny 

wyraźnie zaznaczony|wyraźniejszy|podkreślony 

wyraźny 



wyraźny obrzęk warstwy brodawkowatej skóry właściwej 

wyrostek zębodołowy 

wyrostki cytoplazmatyczne|cytoplazmatyczne wypustki 

wyrośl 

wyrośl kostna 

wyrośla kostne 

wyrośle kostne podpaznokciowe 

wyrównanie poziomu neutrofilów 

wyrwane włosy 

wysiew drobnych grudkopodobnych bąbli 

wysiew przedchłoniakowy 

wysiewny 

wysiewny typ 

wysiewy krost 

wysiewy|rzuty|zgrupowanie 

wysięk 

wysięk 

wysięk ropny|obecność ropnej wydzieliny|ropna wydzielina 

wysięk z migdałków 

wysięk|wydzielina|płyn wysiękowy 

wysiękowo-obrzękowe ogniska z ostrym stanem zapalnym 

wysiękowy|mający charakter wysiękowy|z obecnością wydzieliny 

wysoce zmienny przebieg 

wysoce zróżnicowany  

wysoka leukocytoza 

wysoko wysklepione podniebienie 

wyspy zawierające mieszki włosowe 

występowanie rumienienia|rumień|rumienienie się|obecność rumienia|napadowy rumień|uderzenia gorąca 

występowanie w obrębie mieszków włosowych 

występowanie w okolicy unerwionej przez nerw trójdzielny 

występowanie wybroczyn na skórze 

występujący rodzinnie|rodzinny 

wystrzępienie|wcięcie 

wysychanie ust|suchość ust|suchość warg 

wysypka przypominająca wyprysk 

wysypka typu PMLE 

wysztancowany|wydrążony 

wyścielony 

wytwarzanie łoju|produkcja sebum 

wywiad chorobowy|wywiad 

wywiad dermatologiczny 

wywiad dotyczący chorób w przeszłości 

wywiad dotyczący zachowań seksualnych 

wywiad dotyczy atopii 

wywiad społeczny 

wywinięcie powiek|ektropion|odwinięcie powiek|ektropium 

wywinięte brzegi 

wywołać 

wywołać 

wywołany promieniowaniem słonecznym 

wywołany przez dermatofity 

wywołany|spowodowany przez|związany z|wywołany obecnością  

wywołujący świąd|odpowiedzialny za świąd 



wywoływać dolegliwości świądowe 

wzajemne interakcje pomiędzy lekami 

wzgórek łonowy 

wzmożenie rysunku linii skórnych 

wzmożona akcentacja bruzd na dłoniach i stopach 

wzmożona pigmentacja naskórka 

wzorzec rozprzestrzeniania|wzór szerzenia się 

wzór łukowaty 

wzór plamisty typu marmurkowego ciasta 

wzór przypominający łuski ryby 

wzór rozmieszczenia zmian na ciele 

wzrokowo 

wzrost poziomu trójglicerydów 

wzrost śródbłonka|proliferacja komórek śródbłonka naczyń 

wzrost włosów|odrost włosów 

xanthelasma palpebrarum|xanthelasma 

yersinioza 

z atopią|o skłonnościach atopowych|atopowy 

z bliznowaceniem|przebiegający z bliznowaceniem|bliznowaciejący|bliznowaty 

z głębokimi zmarszczkami 

z łuszczycą|łuszczycowy 

z mniejszą zawartością barwnika|o mniej nasilonej pigmentacji|słabiej pigmentowany 

z nadżerkami|nadżerkowy|pokryty nadżerką |zniszczony|pokryty nadżerkami 

z nadżerkami|nadżerkowy|z obecnością nadżerek|z nadżerką|mający charakter nadżerkowy|z wytworzeniem nadżerek 

z następowym 

z niedoczulicą 

z niedoczulicą|z osłabionym czuciem 

z obecnością nadżerki 

z obecnością pęknięć|pobruzdowany|popękany|poprzecinany szczelinami  

z obecnością ropienia|ropny 

z obecnością strupów|pokryty strupami|ze strupami |zestrupiały|pokryty strupem|ze strupami na powierzchni 

z owrzodzeniami|z owrzodzeniem|współwystępujący z owrzodzeniem|wrzodziejący 

z poikilodermią 

z powierzchownymi pęknięciami 

z prawidłowymi poziomami lipidów 

z przeczosami|rozdrapany|drapanie|zdrapany|wydrapany|z obecnością nadżerek 

z przegrodami|z obecnością przegród |poprzedzielany 

z towarzyszącym świądem|swędzący|przebiegający ze świądem|wywołać świąd 

z użyciem dermatoskopu 

z wyraźnie odgraniczonymi brzegami 

z występowaniem tarczek 

z zagłębieniem w części centralnej 

z zajęciem|zajmujący 

za małżowiną uszną 

zaawansowany 

zabarwienie 

zabarwienie|przebarwienie|zaburzenia barwnikowe |zmiany barwnikowe|zabarwienie skóry|zmiana barwy|przebarwienia 

zabieg chirurgiczny 

zabiegi 

zabiegi chirurgiczne|interwencja chirurgiczna|usunięcie chirurgiczne 

zabiegi chirurgii plastycznej z użyciem płatów rotacyjnych|płaty rotacyjne 

zabiegi estetyczne 

zabiegi laserowe 



zabiegi manualne w trądziku 

zaburzać 

zaburzenia aparatu paznokciowego 

zaburzenia bariery naskórkowej 

zaburzenia barwnikowe 

zaburzenia czucia 

zaburzenia czucia 

zaburzenia czynności przełyku 

zaburzenia elektrolitowe 

zaburzenia endokrynologiczne 

zaburzenia funkcji 

zaburzenia funkcji ochronnej skóry 

zaburzenia hematologiczne 

zaburzenia łodygi włosa|nieprawidłowości łodygi włosa 

zaburzenia metaboliczne 

zaburzenia metaboliczne 

zaburzenia miesiączkowania 

zaburzenia motoryki przełyku 

zaburzenia nerwowo-mięśniowe 

zaburzenia neurologiczne|objawy neurologiczne |objawy ze strony układu nerwowego 

zaburzenia neurotyczne 

zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 

zaburzenia odporności 

zaburzenia pozorowane 

zaburzenia smaku 

zaburzenia w odpowiedzi immunologicznej T-komórkowej 

zaburzenia w syntezie filagryny 

zaburzenia w wydzielaniu porfiryn 

zaburzenia widzenia 

zaburzenia widzenia 

zaburzenia widzenia|problemy z widzeniem 

zaburzenia, w przebiegu których dochodzi do zajęcia procesem zapalnym mieszków włosowych 

zaburzenie afektywne 

zaburzenie endokrynologiczne 

zaburzenie keratynizacji 

zaburzenie obrazu ciała 

zaburzenie osi przysadka nadnercza 

zaburzenie rozwojowe 

zaburzenie typu hamartoma|guz typu hamartoma|guz o typie hamartoma|zmiana o charakterze hamartoma 

zaburzone odczuwanie bodźców smakowych 

zaburzone różnicowanie 

zachowania kompulsywne 

zaczerwienienie gardła 

zaczopowanie keratyną mieszka włosowego 

zaczopowanie ujścia mieszka włosowego 

zaczopowanie ujść gruczołów potowych ekrynowych 

zaczopowany|wypełniony 

zadrapania|ślady drapania (przeczosy) |przeczosy 

zagłębienia na dłoni 

zagłębienia na grzbietowej powierzchni płytki paznokciowej 

zagłębienie 

zagłębienie|pępkowe zagłębienie|pępkowate zagłębienie 

zagłębiony 



zagłębiony|pępkowaty (centralnie zagłębiony)|z pępkowatym zagłębieniem|z centralnym zagłębieniem|z obecnością pępkowatego zagłębienia w części centralnej|pępkowato zagłębiony|w kształcie pępka 

zagłębiony|wklęśnięty 

zagnieżdżenie się 

zainfekowany 

zajęcie błon śluzowych 

zajęcie czerwieni wargowej 

zajęcie dłoni 

zajęcie dłoni określane jako tripe palms|tripe palms 

zajęcie gałek ocznych 

zajęcie jamy ustnej 

zajęcie jamy ustnej i gardłowej|zmiany w jamie ustnej i ustnej części gardła |zmiany w jamie ustnej i w gardle 

zajęcie licznych narządów 

zajęcie maziówki 

zajęcie mieszków włosowych 

zajęcie narządów wewnętrznych 

zajęcie narządu wzroku 

zajęcie naskórka 

zajęcie okolic narządów płciowych 

zajęcie organów wewnętrznych 

zajęcie OUN 

zajęcie płytek paznokciowych 

zajęcie płytek paznokciowych rąk 

zajęcie proksymalnej części macierzy 

zajęcie skóry|zmiany w skórze 

zajęcie układu kostno-mięśniowego 

zajęcie układu nerwowego 

zajęcie układu nerwowego|zajęcie OUN 

zajęcie węzłów chłonnych 

zajęcie|nasilenie |przebieg|zmiany chorobowe|zmiany|wykwity 

zajęty 

zajęty procesem chorobowym|zajęty|objęty procesem chorobowym |zmieniony chorobowo 

zajmujący kilka dermatomów 

zakaźny 

zakaźny|infekcyjny 

zakażenia bakteriami Mycobacterium (poza tuberculosis) 

zakażenia dermatofitami antropofilnymi 

zakażenia naskórka wywołane przez dermatofity 

zakażenia okolicy anogenitalnej wywołane przez HPV 

zakażenia okolicy anogenitalnej|infekcje dotyczące narządów moczowo-płciowych i odbytu  

zakażenia paznokci 

zakażenia skóry prątkami atypowymi 

zakażenia wyprzeniowe 

zakażenia wywołane enterowirusami 

zakażenia wywołane grzybami z rodzaju Malassezia 

zakażenia wywołane przez arbowirusy 

zakażenia wywołane przez wirusa Dengue 

zakażenia wywoływane przez dermatofity 

zakażenie bez stanu zapalnego 

zakażenie Clostridium 

zakażenie dermatofitowe|grzybica skóry|dermatofitoza |grzybica dermatofitowa|grzybica wywołana przez dermatofity 

zakażenie drożdżakowe|drożdżyca|kandydoza  

zakażenie gronkowcowe mieszków włosowych 

zakażenie grzybicze mieszków włosowych skóry głowy wywołane przez dermatofity 



zakażenie grzybicze skóry głowy 

zakażenie inwazyjne 

zakażenie meningokokowe 

zakażenie mieszków włosowych 

zakażenie mykobakteriami 

zakażenie narządów płciowych 

zakażenie ograniczone 

zakażenie okolicy odbytniczo-odbytowej 

zakażenie onkogennymi typami HPV 

zakażenie opryszczką zwykłą w fazie przedpęcherzykowej 

zakażenie oskórka 

zakażenie płytki paznokciowej 

zakażenie przestrzeni międzypalcowych pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) 

zakażenie przyranne|zakażenie rany 

zakażenie rzeżączkowe błon śluzowych 

zakażenie skórne 

zakażenie skóry głowy 

zakażenie stóp wywołane dermatofitami 

zakażenie szyjki macicy 

zakażenie tkanek miękkich przebiegające z martwicą 

zakażenie typu ectothrix 

zakażenie typu endothrix 

zakażenie wirusem opryszczki zwykłej|infekcja HSV 

zakażenie wirusem opryszczki|opryszczka|zakażenie HSV 

zakażenie wszą łonową 

zakażenie wywołane przez krętki Treponema 

zakażenie wywołane przez wirusa opryszczki zwykłej 

zakażenie|infekcja|choroba infekcyjna 

zakończenia nerwowe 

zakrzepica naczyń tętniczych 

zakrzepica pętli kapilarnych 

zakrzepica żylna 

zakrzepica żył głębokich 

zakrzepica|tworzenie zakrzepów 

zakrzepowe zapalenie żył 

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych|zmiany zapalne powierzchownych naczyń 

zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń 

zakrzepowy|zatkany 

zakrzepy z włóknika|zakrzepy złożone z włóknika 

zakrzywione mieszki włosowe 

zalcytabina 

zależność pomiędzy obrazem klinicznym a histopatologicznym 

zależny od dawki 

zależny od dawki 

zależny od przeciwciał i receptorów IgE 

załupek 

zamartwica|asfiksja 

zamknięcie przez zakrzep światła naczynia żylnego 

zanik biały|atrophie blanche|ogniska zaniku białego|zmiany o charakterze atrophie blanche 

zanik posteroidowy 

zanik skóry 

zanik tkanki podskórnej 

zanik tkanki tłuszczowej 



zanik ujść mieszków włosowych 

zanik|inwolucja|regresja 

zanik|ścieńczenie 

zanik|ustępowanie 

zanik|zatarcie|zniszczenie|brak 

zanikać|ulec zblednięciu|ustępować|przygasać 

zanikanie w części centralnej 

zanokcica opryszczkowa 

zanokcica ostra 

zanokcica przewlekła 

zanokcica wywołana przez grzyby Candida 

zanokcica|zapalenie wału paznokciowego|paronychia 

zaokrąglony (convex)|półkolisty  

zaostrzenia|zaostrzenie wykwitów |ulec zaostrzeniu|nawroty 

zapadnięta blizna|zagłębiona blizna 

zapalenia naczyń 

zapalenie błon surowiczych 

zapalenie błon śluzowych 

zapalenie błony maziowej|zapalenie błony maziowej stawów|zapalenie maziówki 

zapalenie błony naczyniowej oka 

zapalenie błony śluzowej nosa 

zapalenie błony wewnętrznej 

zapalenie brzegów powiek 

zapalenie całej gałki ocznej 

zapalenie cewki moczowej 

zapalenie ciałka rzęskowego 

zapalenie ciałka szklistego 

zapalenie czerwieni wargowej 

zapalenie drożdżakowe żołędzi 

zapalenie dziąseł 

zapalenie dziąseł, z towarzyszącymi nadżerkami i dolegliwościami bólowymi 

zapalenie gardła 

zapalenie gruczołów apokrynowych 

zapalenie gruczołów potowych 

zapalenie gruczołu krokowego 

zapalenie jajowodów 

zapalenie jamy ustnej 

zapalenie jamy ustnej i dziąseł 

zapalenie języka 

zapalenie kaletki maziowej 

zapalenie kątów ust|zajady 

zapalenie korzeni nerwowych 

zapalenie kości i chrząstek|osteochondritis 

zapalenie kości|osteitis 

zapalenie krostowe dłoni i stóp|łuszczyca krostowa dłoni i stóp|palmoplantar pustulosis 

zapalenie łojotokowe skóry|łojotokowe zapalenie skóry 

zapalenie mieszków włosowych 

zapalenie mieszków włosowych 

zapalenie mieszków włosowych wywołane Candida 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne|Gram-ujemne zapalenie mieszków włosowych 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez dermatofity 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez drożdżaki z gatunku Pityrosporum|pityrosporum folliculitis 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez Malassezia|zapalenie mieszków włosowych wywołane grzybami z rodzaju Malassezia 



zapalenie mieszków włosowych wywołane przez Pseudomonas aeruginosa (hot-tub folliculitis)|zapalenie mieszków włosowych hot tub|hot tub folliculitis 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez wirusa mięczaka zakaźnego|molluscum folliculitis 

zapalenie mieszków włosowych wywołane przez wirusa opryszczki zwykłej|herpetic folliculitis 

zapalenie mieszków włosowych z łysieniem|folliculitis decalvans 

zapalenie mięśni oczodołu 

zapalenie migdałków podniebiennych 

zapalenie na granicy naskórkowo-skórnej|interface dermatitis 

zapalenie naczyniówki i siatkówki 

zapalenie naczyń 

zapalenie naczyń chłonnych grzbietowej powierzchni prącia (cordlike lymphangitis) 

zapalenie naczyń gałki ocznej 

zapalenie naczyń limfatycznych|zapalenie naczyń chłonnych 

zapalenie naczyń siatkówki 

zapalenie naczyń skóry 

zapalenie naczyń średniej wielkości 

zapalenie naczyń włosowatych 

zapalenie naczyń z nadwrażliwości 

zapalenie naczyń żylnych 

zapalenie nadtwardówki 

zapalenie najądrzy 

zapalenie nerwów|zapalenie nerwu  

zapalenie nerwu 

zapalenie nerwu wzrokowego 

zapalenie neutrofilowe 

zapalenie odbytnicy i okrężnicy 

zapalenie odbytnicy|zapalenie błony śluzowej odbytnicy 

zapalenie okolicy okołooczodołowej 

zapalenie okołomieszkowe ropowicze|dissecting folliculitis|rozwarstwiające zapalenie mieszków włosowych 

zapalenie okołoustne 

zapalenie okostnej|periostitis 

zapalenie paliczka palca wskazującego ręki 

zapalenie pęcherza moczowego 

zapalenie piętowej kaletki maziowej 

zapalenie pochewek ścięgnistych i ścięgien|zapalenie pochewki ścięgna 

zapalenie pochwy 

zapalenie powiek 

zapalenie powierzchownych naczyń żylnych|zakrzepica naczyń powierzchownych 

zapalenie powięzi podeszwowej stopy 

zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka 

zapalenie przyczepów ścięgnistych|zapalenie przyczepów ścięgien|zapalenie w miejscach przyczepu ścięgien do kości 

zapalenie przyzębia 

zapalenie rogówki 

zapalenie rogówki i spojówki 

zapalenie rogówki w trądziku różowatym 

zapalenie rogówki-rybia łuska-głuchota|zespół KID – zapalenie rogówki, rybia łuska, głuchota 

zapalenie skórno-mięśniowe 

zapalenie skórno-mięśniowe bez klinicznych cech zajęcia mięśni 

zapalenie skóry 

zapalenie skóry dłoni w wyniku podrażnienia 

zapalenie skóry i tkanki podskórnej|zapalenie tkanki łącznej|zapalenie tkanki podskórnej|zapalenie tkanek miękkich 

zapalenie skóry po kontakcie z trującym bluszczem 

zapalenie skóry przebiegające ze stanem gąbczastym|gąbczaste zapalenie skóry 

zapalenie skóry rąk 



zapalenie skóry spowodowane nadwrażliwością na światło słoneczne 

zapalenie skóry spowodowane noszeniem butów 

zapalenie skóry spowodowane przewlekłym promieniowaniem|przewlekłe popromienne zapalenie skóry 
zapalenie skóry wywołane kontaktem z fotouczulającą rośliną|świetlne zapalenie skóry wywołane uczuleniem na rośliny |phytophotodermatitis |świetlne zapalenie skóry wywołane uczuleniem na rośliny|świetlne zapalenie skóry wywołane przez rośliny|alergiczne kontaktowe zapalenie skóry spowodowane 
roślinami  

zapalenie skóry wywołane kontaktem z roślinami 

zapalenie skóry wywołane przez cerkarie 

zapalenie skóry wywołane stosowaniem retinoidów 

zapalenie skóry z autoalergizacji 

zapalenie skóry z podrażnienia 

zapalenie spojówek 

zapalenie sromu 

zapalenie sromu i pochwy 

zapalenie stawów 

zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych 

zapalenie stawów obwodowych 

zapalenie stawów palców 

zapalenie szyjki macicy 

zapalenie ślinianek przyusznych 

zapalenie tęczówki 

zapalenie tkanek okołomacicznych 

zapalenie tkanek okołonaczyniowych 

zapalenie tkanki okołonaczyniowej|perilymphangitis 

zapalenie tkanki okołowęzłowej|periadenitis 

zapalenie tkanki podskórnej 

zapalenie tkanki podskórnej w przebiegu chorób trzustki 

zapalenie tkanki podskórnej wywołane przez Haemophilus influenzae 

zapalenie tkanki podskórnej związane z niedoborem α1-antytrypsyny 

zapalenie twardówki 

zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej oka 

zapalenie ucha zewnętrznego 

zapalenie wałów paznokciowych 

zapalenie węzłów chłonnych 

zapalenie węzłów chłonnych 

zapalenie węzłów chłonnych pachwinowych 

zapalenie węzłów chłonnych szyi 

zapalenie wielomięśniowe 

zapalenie wokół mieszków włosowych 

zapalenie wokół naczyń włosowatych 

zapalenie zakrzepowe żył głębokich 

zapalenie ziarniniakowe 

zapalenie źrenicy 

zapalenie żołędzi 

zapalenie żołędzi i napletka 

zapalenie żołędzi i worka napletkowego 

zapalenie żołędzi Zoona 

zapalne skórne guzki 

zapalny obrzęk twarzy 

zapalny|o charakterze zapalnym 

zapaść naczyniowa 

zarodniki|spory 

zasadochłonny 

zasady 



zaschnięta krew 

zaschnięty 

zasięg|rozległość  

zasinienie wokół oczu 

zasinienie|sinica  

zaskórnik 

zaskórniki otwarte|czarne główki 

zaskórniki zamknięte 

zaskórniki|trądzik zaskórnikowy 

zaskórnikotwórczy 

zastój krwi żylnej|zastój żylny 

zastrzał|felon 

zatarcie układu wiązek kolagenu 

zatarte granice 

zatkanie mieszków włosowych keratyną 

zatoka włosowa|przetoka włosowa|torbiel włosowa|torbiel pilonidalna|przetoka pilonidalna|zatoka pilonidalna 

zatoki 

zatokowy 

zator masami miażdżycowymi|zator miażdżycowy 

zatory 

zatory tętnicze|zatorowość tętnic|zatory miażdżycowe tętnic|zatory z blaszek miażdżycowych 

zatory wywołane podaniem leku|embolia cutis medicamentosa|zespół Nicolau 

zatory z zawałami skóry 

zatrucie jadem korali millepora 

zatrucie jadem meduzy 

zatrucie jadem parzydełkowców 

zatrucie salicylanami 

zatrzymanie wzrostu płytki paznokciowej 

zauszny 

zawartość torbieli 

zawiesina 

zawiesina doustna 

zaznaczony|wyraźny|wyraźnie widoczny |nasilony 

zaznaczony|znaczny|nasilony|wyraźny 

ząbki|karby 

ząbkowany|obramowany 

zbadać 

zbielenie 

zbita hiperkeratoza 

zblednięcie|zbielenie |blady 

zbuforowana obojętna formalina 

zdrapać 

zdrowa skóra|skóra niezmieniona 

zdrowy|niezajęty 

ze współistniejącym 

ze względów kosmetycznych 

zeskrobać|pocierać 

zeskrobiny mas rogowych|zrogowaciałe tkanki|fragmenty keratyny 

zeskrobiny skóry 

zespoły hipogonadyzmu z opornością na insulinę 

zespoły rybiej łuski|wrodzone zespoły rybich łusek 

zespoły wad wrodzonych 

zespoły związane z malformacjami 



zespół Albrighta 

zespół antyfosfolipidowy 

zespół antyfosfolipidowy|zespół antykardiolipinowy 

zespół ataksja-teleangiektazja 

zespół Bazexa 

zespół bólu po przebyciu półpaśca|zespół dolegliwości bólowych po przebytym półpaścu 

zespół Cowdena|multiple hamartoma syndrome 

zespół CREST 

zespół Cushinga 

zespół czerwonego człowieka 

zespół dolegliwości bólowych stawów i osutki 

zespół dwudziestu paznokci 

zespół dysmorfofobii|dysmorfofobia 

zespół Ehlersa-Danlosa 

zespół eozynofilia-mialgia 

zespół Favre'a-Racouchota 

zespół gardłowy 

zespół Gardnera 

zespół Gianottiego-Crostiego 

zespół glucagonoma|zespół rakowiaka|rumień nekrolityczny wędrujący (zespół glucagonoma) 

zespół Gorlina 

zespół Gougerot-Carteaud 

zespół Grahama-Little’a 

zespół gronkowcowy płoniczy 

zespół gumiastych znamion naczyniowych|zespół gumiastych pęcherzyków znamionowych|zespół Beana 

zespół Hashimoto-Pritzkera 

zespół hemofagocytowy (histiocytic cytophagic panniculitis) 

zespół Kallmanna 

zespół Kasabacha-Merritta 

zespół Klippla-Trenaunaya 

zespół Klippla-Trenaunaya-Webera 

zespół krzepnięcia i fibrynolizy 

zespół lipodystrofii 

zespół Löfgrena 

zespół łatwo wypadających włosów anagenowych 

zespół Maffucciego 

zespół metaboliczny 

zespół Muckle'a-Wellsa 

zespół Muira-Torrea 

zespół nadmiaru IgE|zespół Joba|zespół hiper-IgE 

zespół nadwrażliwości na leki|zespół nadwrażliwości indukowany lekami 

zespół nadwrażliwości ze zmianami krostowymi 

zespół nakładania chorób tkanki łącznej 

zespół nerczycowy 

zespół nerczycowy 

zespół Nethertona 

zespół obrzęk naczynioruchowy-pokrzywka-eozynofilia 

zespół odbytniczo-odbytowo-płciowy 

zespół odbytniczy 

zespół ospy wrodzonej 

zespół pachwinowy 

zespół PAPA 

zespół Parinauda|zespół oczno-gruczołowy 



zespół Parkesa Webera 

zespół Peutza-Jeghersa 

zespół policystycznych jajników 

zespół pozakrzepowy 

zespół rakowiaka 

zespół Refsuma 

zespół Reitera 

zespół Rendu-Oslera-Webera 

zespół rękawiczek i skarpetek z obecnością grudek i rumienia 

zespół rodzinnych tłuszczaków 

zespół różyczki wrodzonej 

zespół Ruda 

zespół SAPHO 

zespół Seneara i Ushera|choroba Seneara-Ushera 

zespół Sezary'ego 

zespół Sjögrena 

zespół skórno-śluzówkowo-węzłowy 

zespół Sneddona 

zespół Stevensa-Johnsona 

zespół Stewarta-Trevesa 

zespół Sturge'a-Webera 

zespół Sweeta 

zespół Vogta-Koyanagiego-Harady 

zespół Waardenburga 

zespół Wiskotta Aldricha 

zespół wstrząsu Dengue 

zespół wstrząsu toksycznego 

zespół wykrzepiania 

zespół zielonego paznokcia 

zespół znamion B-K 

zespół znamion dysplastycznych 

zespół znamion dysplastycznych|zespół znamion atypowych|znamię atypowe|znamię dysplastyczne 

zespół znamion naskórkowych 

zespół znamion podstawnokomórkowych|zespół znamionowych nabłoniaków podstawnokomórkowych 

zespół znamionowych nabłoniaków podstawnokomórkowych|BCNS 

zespół zwyrodnienia mieszków włosowych 

zespół żółtych paznokci 

zespół|zespół chorobowy 

zetrzeć 

zewnątrzmieszkowy 

zewnątrzpochodny|egzogenny  

zewnątrzwłosowy 

zewnętrzna warstwa pochewki mieszka włosowego 

zewnętrzny przewód słuchowy 

zezłośliwienie|nowotwór złośliwy 

zębopochodny 

zębopochodny ropień zewnątrzustny 

zęby Hutchinsona 

zgięcia stawowe|zgięciowe powierzchnie stawów|zgięcia|okolice zgięć 

zgodny z układem dermatomów|o układzie odpowiadającym dermatomom|zgodny z dermatomami 

zgorzelinowe zapalenie tkanki podskórnej 

zgrubienia przypominające kamyczki (pebbling) w miejscu przeszczepu 

zgrupowany 



zhialinizowany 

ziarenka patogenu charakterystyczne dla stopy madurskiej (mycetoma) 

ziarna 

ziarnina|obecność ziarniny|tworzenie ziarniniaków 

ziarnina|tkanka ziarninująca 

ziarniniak 

ziarniniak grzybiasty 

ziarniniak grzybiasty z obecnością odbarwień 

ziarniniak Majocchiego 

ziarniniak naczyniowy|ziarniniak ropotwórczy 

ziarniniak obrączkowaty|ziarniniak obrączkowy  

ziarniniak pachwinowy|donowanoza 

ziarniniak twarzy 

ziarniniak typu ciała obcego|ziarniniak ciała obcego 

ziarniniak Wegenera 

ziarniniak weneryczny|ziarnica weneryczna pachwin 

ziarniniak z nadwrażliwości na światło 

ziarniniaki 

ziarniniaki 

ziarniniaki gruźlicze 

ziarniniaki z komórek nabłonkowatych bez martwicy 

ziarniniakowe zapalenie mięśni 

ziarniniakowe zapalenie twardówki i błony naczyniowej 

ziarniniakowe zwiotczenie skóry 

ziarniniakowy 

ziarninująca podstawa 

ziarninująca tkanka 

ziarninujący 

ziarniste stwardnienia 

ziarnistości 

ziarnistości blaszkowate|lamellar granules 

ziarnistości keratohialiny|ziarnistości keratohialinowe 

ziarnistości pokrywające błony 

ziarnisty|ziarninujący 

zidowudyna|zydowudyna 

zielonkawo-żółty 

zielonkawy 

zjawisko patergii|patergia 

zlane obszary martwicy krwotocznej 

zlewać się 

zlewające się|z tendencją do zlewania się 

zlewające się|zlewny|łączące się ze sobą 

zlewający się|zlewny 

zlewanie się|połączenie  

zlewny rumień 

zliszajcowacenie|impetiginizacja 

zliszajowacenie|lichenifikacja 

zlokalizowana swędząca osutka 

zlokalizowane w obrębie mieszków włosowych 

zlokalizowany poza narządami płciowymi|zlokalizowany pozapłciowo|w okolicach pozapłciowych 

zlokalizowany wokół opuszki włosa 

złagodzenie 

złagodzić|hamować |zmniejszać  



złogi 

złogi amyloidu 

złogi fibryny 

złogi hemosyderyny 

złogi IgG i składniki dopełniacza C3 zlokalizowane są w strefie błony podstawnej 

złogi neutrofilów w warstwie brodawkowatej skóry właściwej 

złogi tłuszczowe 

złogi|odkładanie się 

złośliwa plama soczewicowata 

złośliwe nowotwory skóry|skórne nowotwory złośliwe 

złośliwy 

złożone NMN|złożone znamię melanocytowe|znamię barwnikowe złożone 

złożony obraz kliniczny 

złożony z tonofibryli szkielet cytoplazmatyczny 

złuszczająca postać grzybicy stóp 

złuszczające blaszki|tarczki pokryte łuską|tarczki o złuszczającej powierzchni 

złuszczające plamy 

złuszczające się grudki 

złuszczające się płaty naskórka 

złuszczające zapalenie dziąseł 

złuszczający 

złuszczający 

złuszczający się naskórek 

złuszczanie 

złuszczanie bez stanu zapalnego 

złuszczanie się skóry stóp 

złuszczanie w formie kartki papieru 

złuszczanie w obrębie dłoni i podeszew 

złuszczanie w przestrzeniach międzypalcowych 

złuszczanie z ułamaniem włosów 

złuszczanie|łuski |łuszczący się|pokryty łuską |pokryty łuskami |z obecnością złuszczania|łuszczący|ogniska złuszczania 

złuszczanie|złuszczanie naskórka 

złuszczcające zapalenie skóry|erytrodermia 

złuszczony 

złuszczyć się 

zły stan odżywienia 

zmacerowany|maceracyjny|z obecnością maceracji|z maceracją 

zmętnienia 

zmętnienia rogówki 

zmętnienie 

zmiana chorobowa|zmiana|wykwit|ognisko chorobowe|ognisko 

zmiana fazy wzrostu z poziomego na pionowy 

zmiana naczyniowa 

zmiana przypominająca znamię ogniste 

zmiana typu tarczy strzelniczej 

zmiana zabarwienia paznokcia|zmiana zabarwienia paznokci  

zmiany akralne 

zmiany aparatu paznokciowego w chorobach skóry 

zmiany barwnikowe 

zmiany barwnikowe 

zmiany barwnikowe|zmiany chorobowe zawierające barwnik|zabarwione wykwity 

zmiany bliznowaciejące 

zmiany bliznowate 



zmiany brodawkowate 

zmiany brodawkujące 

zmiany chorobowe na tułowiu 

zmiany dysplastyczne w naskórku 

zmiany grudkowe w przebiegu sarkoidozy 

zmiany grudkowo-guzkowe 

zmiany hiperkeratotyczne|masy hiperkeratotyczne 

zmiany indukowane nadciśnieniem 

zmiany indukowane promieniowaniem ultrafioletowym 

zmiany kostne 

zmiany krążkowe typu DLE|zmiany krążkowe|dyskoidalne zmiany 

zmiany krostowe 

zmiany krwotoczne 

zmiany liszajopodobne 

zmiany lityczne w kościach 

zmiany lityczne w kościach|lityczne zmiany tkanki kostnej 

zmiany łuszczycowe 

zmiany martwicze 

zmiany martwicze 

zmiany martwicze typu ospy 

zmiany martwiczo-krwotoczne 

zmiany miażdżycowe zamykające światło naczyń|miażdżyca zarostowa tętnic 

zmiany morphea-podobne 

zmiany na błonach śluzowych 

zmiany na małżowinie usznej 

zmiany na mosznie 

zmiany na owłosionej skórze głowy  

zmiany na palcach dłoni 

zmiany na płytkach paznokciowych 

zmiany na płytkach paznokciowych|zmiany paznokciowe|zmiany płytek paznokciowych|zmiany na paznokciach 

zmiany na spojówkach|zmiany w obrębie spojówek  

zmiany na sromie 

zmiany na śluzówce 

zmiany naczyniowe 

zmiany nadżerkowe 

zmiany narządowe|objęcie procesem chorobowym narządów trzewnych|zajęcie narządów wewnętrznych 

zmiany nieaktywne|stare zmiany 

zmiany niedokrwienne 

zmiany niezwiązane z melanocytami 

zmiany o charakterze bąbli pokrzywkowych 

zmiany o charakterze rogowacenia słonecznego|rogowacenia słoneczne 

zmiany o charakterze troficznym|zmiany troficzne 

zmiany o charakterze twardzinowym|zmiany o charakterze twardzinopodobnym|zmiany twardzinopodobne 

zmiany o charakterze zanokcicy na skórze 

zmiany o charakterze ziarniniakowych bujających ropnych tarczek 

zmiany o typie łusek i strupów 

zmiany o typie naczyniaka 

zmiany o układzie łukowatym|łuki 

zmiany o układzie obrączkowatym|pierścienie 

zmiany o układzie przypominającym rękawiczki 

zmiany o zabarwieniu zbliżonym do łupieżu pstrego 

zmiany oczne 

zmiany osteolityczne 



zmiany pęcherzowe w cukrzycy|pęcherze cukrzycowe|zmiany pęcherzowe w przebiegu cukrzycy 

zmiany plamicze|siniaki 

zmiany podobne do łupieżu różowego|zmiany przypominające łupież różowy 

zmiany podobne do łuszczycy wywołane lekami|podobne do łuszczycy osutki polekowe  

zmiany pokrzywkowate 

zmiany polekowe|wykwity polekowe|osutki polekowe|osutki spowodowane lekami|wysiewy polekowe|reakcje polekowe 

zmiany poprzedzające wystąpienie martwicy 

zmiany pourazowe 

zmiany pozaskórne wielonarządowe 

zmiany przednowotworowe 

zmiany przedrakowe pochodzenia naskórkowego 

zmiany przybierające formę pseudogrudek 

zmiany przypominające blaszki łuszczycowe|tarczki przypominające łuszczycę|łuszczycopodobne tarczki|blaszki łuszczycopodobne 

zmiany przypominające kalafiorowate grudki 

zmiany przypominające kamienie brukowe 

zmiany przypominające łojotokowe zapalenie skóry 

zmiany przypominające łuszczycę kropelkową 

zmiany przypominające mięczaka zakaźnego 

zmiany przypominające reumatoidalne 

zmiany przypominające różę 

zmiany przypominające rumień wielopostaciowy 

zmiany przypominające sinicze zapalenie naczyń|livedoid vascular pattern 

zmiany rogowacenia porentgenowskiego 

zmiany rumieniowe|ogniska rumieniowe 

zmiany rumieniowo-nadżerkowe 

zmiany rumieniowo-obrzękowe 

zmiany rumieniowo-złuszczające 

zmiany rybiołuskowe na skórze|zmiany przypominające rybią łuskę 

zmiany satelitarne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne 

zmiany skórne bez nadżerek 

zmiany skórne przypominające liszaj płaski 

zmiany skórne u osób chorych wymagające szczególnej uwagi 

zmiany skórne w obrębie dermatomów|zmiany o układzie odpowiadającym dermatomom 

zmiany skórne wypełnione treścią ropną 

zmiany skórne|objawy skórne 

zmiany skórne|objawy skórne|objawy ze strony skóry 

zmiany skórno-śluzówkowe|zmiany chorobowe na błonach śluzowych i skórze 

zmiany spowodowane słońcem 

zmiany śluzówkowe|wysypka umiejscowiona na błonach śluzowych|osutka w obrębie błon śluzowych|zajęcie błon śluzowych|zmiany na błonie śluzowej |zmiany w obrębie błony śluzowej 

zmiany śródnabłonkowe kolczystokomórkowe małego stopnia 

zmiany torbielowate 

zmiany torbielowate w kościach typu osteitis cystica|osteitis cystica 

zmiany twardzinopodobne 

zmiany twardzinopodobne 

zmiany twardzinopodobne 

zmiany typu „tarczy strzelniczej” 



zmiany typu kostki brukowej 

zmiany typu pęcherzyka i krosty|pęcherzyko-krosty 

zmiany typu ro-dermatitis 

zmiany typu rumienia wielopostaciowego 

zmiany typu rybiej łuski 

zmiany typu świerzbiączki|zmiany świerzbiączkowe 

zmiany układowe|objawy ogólnoustrojowe 

zmiany układowe|zajęcie narządów wewnętrznych 

zmiany w części ustnej gardła|wykwity zajmujące nosogardło|zmiany w obrębie jamy ustnej i gardła 

zmiany w elektromiografii 

zmiany w jamie ustnej 

zmiany w kościach|zmiany kostne 

zmiany w narządzie wzroku 

zmiany w naskórku|zmiany naskórkowe 

zmiany w obrębie błony śluzowej|zmiany śluzówkowe|zmiany chorobowe na błonach śluzowych|zmiany na śluzówce 

zmiany w obrębie fałdów 

zmiany w obrębie jamy ustnej|zmiany w jamie ustnej 

zmiany w obrębie narządów płciowych|zmiany na narządach płciowych 

zmiany w obrębie twarzy|zmiany chorobowe na powierzchni skóry twarzy 

zmiany w okolicy anogenitalnej 

zmiany w przebiegu trądu 

zmiany w przebiegu zakażenia HPV 

zmiany wynikające z martwicy 

zmiany wynikające z niedokrwienia 

zmiany wypryskowe 

zmiany wypryskowe 

zmiany wypryskowe ograniczone do obszarów eksponowanych na promieniowanie słoneczne 

zmiany wywołane zakażeniem grzybiczym 

zmiany zabarwienia 

zmiany zabarwienia skóry 

zmiany zabarwienia skóry|zaburzenia pigmentacji  

zmiany zanikowe 

zmiany zapalne 

zmiany zapalne o większym nasileniu 

zmiany zlokalizowane poza twarzą 

zmiany złuszczające 

zmiany złuszczające|złuszczające się zmiany 

zmiany|wykwity mięczaka zakaźnego 

zmiany|zaburzenia |nieprawidłowości  

zmielinizowany 

zmielone tkanki 

zmienić się w 

zmieniony chorobowo 

zmieniony chorobowo 

zmiennie nasilone złuszczanie 

zmiennie występujący 

zmniejszać dolegliwości ogólne 

zmniejszać|zahamować  

zmniejszenie barwnika siatkówki 

zmniejszenie brodawek międzyzębowych 

zmniejszenie dawki 

zmniejszone pocenie 

zmniejszyć dawkę leku|zredukować dawkę 



znaczna leukocytoza 

znaczna lichenifikacja 

znaczna utrata włosów 

znaczne nacieki w skórze właściwej 

znaczne osłabienie 

znaczne powiększenie 

znaczne upośledzenie funkcji ruchowych 

znaczne złuszczanie 

znacznie nasilone rogowacenie 

znaczny obrzęk 

znakowane fluorescencyjnie przeciwciała 

znamię 

znamię atypowe|znamię dysplastyczne 

znamię barwnikowe Meyersona 

znamię barwnikowe naskórkowe 

znamię barwnikowe skórne 

znamię barwnikowe Suttona 

znamię barwnikowe wrzecionowatokomórkowe 

znamię barwnikowe|znamię melanocytowe 

znamię Beckera 

znamię blade 

znamię błękitne 

znamię błękitne komórkowe 

znamię błękitne typowe 

znamię dysplastyczne 

znamię dystalne (akralne) 

znamię gąbczaste białe|white sponge nevus 

znamię łączące 

znamię łącznotkankowe 

znamię łojowe 

znamię macierzy paznokcia 

znamię mastocytowe|mastocytoma 

znamię melanocytowe 

znamię melanocytowe atypowe 

znamię melanocytowe brzeżne 

znamię melanocytowe dermalne 

znamię melanocytowe NMN typu „halo" 

znamię mieszane 

znamię naskórkowe 

znamię naskórkowe brodawkujące 

znamię naskórkowe niezapalne linijne brodawkujące 

znamię naskórkowe układowe|systematized epidermal nevus 

znamię naskórkowe zapalne linijne brodawkujące 

znamię odbarwione 

znamię ogniste 

znamię ogniste karku 

znamię organotypowe 

znamię Ota 

znamię pajączkowate 

znamię płaskie 

znamię rozetowe 

znamię skórne 

znamię Spitz 



znamię śródskórne 

znamię typu halo|znamię melanocytowe typu „halo"|znamię otoczkowe|znamię typu „halo” 

znamię wrzecionowato i nabłonkowatokomórkowe 

znamię złożone NMN/znamię błękitne 

znamiona 

znamiona 

znamiona atypowe 

znamiona barwnikowe 

znamiona łączące NMN|łączące NMN 

znamiona łącznotkankowe 

znamiona melanocytowe dysplastyczne 

znamiona melanocytowe łączące 

znamiona melanocytowe nabyte 

znamiona melanocytowe skórne 

znamiona melanocytowe złożone 

znamiona melanocytowe|NMN 

zniekształcające blizny 

zniekształcające zapalenie stawów 

zniekształcenie 

zniekształcenie przypominające róg barana|deformacja przypominająca rogi barana 

zniekształcenie wywołane przez nawyk/tik|deformacja spowodowana nawykiem/tikiem 

zniekształcenie|szpecący wygląd|zniekształcenia|oszpecenie 

znikać|blednąć|zanikać|ulegać zbieleniu 

zniszczenie gruczołów apokrynowych/ekrynowych/jednostek łojowo-włosowych 

zniszczenie kości wyrostka zębodołowego 

zniszczenie nabłonka włosa 

zniszczenie proksymalnej części macierzy paznokcia 

zona błony postawnej|strefa błony podstawnej  

zoofilny|pochodzenia zwierzęcego 

zoster sine herpete 

zrastanie się 

zrazikowe zapalenie tkanki podskórnej 

zrąb 

zrąb tkanki łącznej 

zrogowaciała skóra 

zrogowaciałe grudki|keratotyczne grudki  

zrogowaciałe ognisko wyłysienia 

zrogowaciały 

zrogowaciały 

zrogowaciały|hiperkeratotyczny|rogowaciejący|keratotyczny 

zrosty 

zrośnięcie powieki z gałką oczną|przyrośnięcie powiek do gałki ocznej|symblepharon 

zróżnicowanie kolorów 

zróżnicowanie kolorów|różnorodność kolorów 

zróżnicowany kolor|różnorodne kolory|urozmaicony kolor 

zróżnicowany SCC 

zwakuolizowany 

zwapniała płytka nazębna 

zwapniały 

zwapnienia|wapnica |zwapnienie 

zwężenie 

zwężenie odbytnicy/odbytu 

zwężenie przełyku 



zwężenie przełyku 

zwężony 

związana z chromosomem X-recesywna rybia łuska 

związany ściśle z podłożem|związany z podłożem|napięty 

związany z 

związany z nieswoistą degranulacją komórek tucznych 

związany z nowotworem złośliwym 

związki chlorowcowane 

związki fenolowe 

związki indandionów 

zwiększona ilość kolagenu 

zwiększona liczba melanocytów|melanocytowa hiperplazja 

zwiększona objętość krwi 

zwiększona skłonność tkanek do wapnienia|wapnica |kalcyfilaksja 

zwiększone wypadanie włosów w obrębie skóry owłosionej głowy 

zwiotczenie skóry twarzy 

zwisająca, nieelastyczna skóra 

zwłókniały 

zwyrodnienie balonowate komórek naskórka 

zwyrodnienie siatkówki 

zwyrodnienie włóknikowate 

zwyrodnienie wodniczkowe 

zwyrodnienie wodniczkowe warstwy podstawnej naskórka|zwyrodnienie wodniczkowe keratynocytów warstwy podstawnej 

żabka|ranula 

żel dezynfekujący na bazie alkoholu 

żel izopropylowy 

żołądź prącia 

żółtakowatość mózgowo-ścięgnista 

żółtawy 

żółtawy 

żółtobrązowy 

żylaki|żylakowato zmienione naczynia 

żyły siateczkowate|wenektazje|zmienione żylakowato naczynia żylne|żylaki kończyn dolnych|żylaki 

żyły|naczynia żylne 

żywoczerwony 

żywoczerwony 

żywoczerwony 

żywoczerwony rumień 

α-hydroksykwasy 

β-blocker|będący β-blockerem 

β-karoten 
 


