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PRZEDMOWA
Podręcznik ten, pisany podczas lat okupacji niemieckiej, przechodził roz
maite koleje. Rękopis uległ częściowemu zniszczeniu i został odtworzony na
podstawie pozostałych notatek; inna jego część została zakopana i w taki sposób
doczekała się łepszych czasów.
Okres okupacji i powstania pozostawił jednak na nim ślady trwałe: część
zbiorów fotograficznych ułegła zniszczeniu, czym się też tłumaczą pewne braki
i niedociągnięcia w rycinach; zginęły szczegółowe notatki bibłiograficzne.
Mój album mikrofotograficzny został uratowany już w okresie popowsta
niowym przez dra M a z u r k a z Pruszkowa, za co mu też składam
serdeczne podziękowanie.
Brak piśmiennictwa zagranicznego z lat wojny odbił się na treści pracy;
toteż obawiam się, że niektóre działy, jak np. roła witamin w powstawaniu'
chorób skóry, zostały niedocenione. Na inne z pewnością bardzo łiczne usterki
wskażą krytycy. W pewnym stopniu pociesza mnie to, że pierwsze wydanie
podręcznika często posiada braki, podręcznik zaś ulega doskonaleniu w miarę
ukazywania się wydań dalszych.
W układzie materiału dążyłem do jasności i syntezy, a czy cel ten został
osiągnięty, okaże łos podręcznika i odpowiedzi moich uczniów. Nie mówię tego
w tym znaczeniu, że podręcznik przeznaczam do użytku studentów.
Napisałem go dla tych spośród moich uczniów, którzy zostaną dermatolo
gami oraz dla lekarzy interesujących się tym działem medycyny.
Zgodzić się jednak nałeży z tym, że w technice nauczania ścierają się dwie
metody: jedni dają do ręki studenta książkę skondensowaną, tzw. konspekt lub
skrypt, żądają jednak bardzo dokładnego, czasem nawet pamięciowego opano
wania jego treści.
Inni sądzą, że metodą łepszą jest przeczytanie książki bardziej obszernej
i wykonanie wyciągu i streszczenia własnego. Dla studentów o takim nasta
wieniu niektóre działy tego podręcznika mogą być przydatne. Niewątpliwie
jednak przeważająca część uczącej się młodzieży wołi korzystać z notatek
i skryptów, co tak bardzo jest w zgodzie z dzisiejszymi nastrojami, brakiem
czasu, pośpiechem, zmechanizowaniem życia.
Nauczanie uniwersyteckie wymaga jednak popierania drugiego sposobu
zdobycia wiedzy. Dlatego to nie przykładałem nigdy ręki do redagowania
tzw. skryptów.
Wydając tę książkę — wynik długich rozmyślań i żmudnej pracy —
pragnąłbym, by została ona istotnym przyj aciełem i dobrym doradcą lekarza,
^śli zadanie to zdoła spełnić — ceł mój zostanie osiągnięty.
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W ujmowaniu materiału kierowałem się zasadą następującą: omówiłem
choroby doniosłe z punktu widzenia praktycznego, a więc częste, trudne do
rozpoznawania i leczenia; poza tym omówione zostały choroby, mające dużą
doniosłość pedagogiczną i doktrynałną, tłumacząc patologię ogólną skóry. Wszyst
kie te choroby omówione zostały bardzo szczegółowo, często nawet z większą
drobiazgowością niż w podręcznikach obszerniejszych od niniejszego.
Nie zostały natomiast omówione choroby rzadkie, nie mające doniosłości
dla patologii ogólnej skóry. Pominąłem całkowicie tak nazywane przeze mnie
„martwe dusze" dermatologiczne, oraz łiczne efemerydy naukowe, które tak
szybko przeminęły z wiatrem. Tak zwana choroba Kyrlego jest ich wymownym
przedstawicielem.
Podczas powstania zaginęły niestety szczegółowe odnośniki dotyczące
piśmiennictwa, odtworzenie ich okazało się niemożliwe, toteż ograniczyłem się
do wykazu dzieł, które były mi pomocne podczas pisania podręcznika. Unikałem
cytowania nazwisk autorów, niech mi to zainteresowani damją; większość dobrych
podręczników zagranicznych również unika tego zwyczaju, u nas tak bardzo
zakorzenionego.
Możność wydania podręcznika zawdzięczam Lekarskiemu Instytutowi
Naukowo-Wydawniczemu i jego dyrektorowi doktorowi
Stanisławowi
Konopce,
z działalnością którego tyle nadziei wiąże każdy miłośnik
książki — autor i czytelnik.
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Powierzchnia powłok osobnika dorosłego wynosi około 1,25—1,50 ni2,
a u otyłych 2 m2; grubość zaś ulega dużym wahaniom w zależności od okolicy
ciała, wieku, płci i cech osobniczych. Skutkiem obfitości tkanki podskórnej
powłoki są na ogół grubsze na wypukłych powierzchniach (policzki, pośladki,
brzuch), naskórek natomiast jest grubszy w okolicach ulegających wzmożone
mu działaniu czynników mechanicznych, a więc na stopach, na dłoniach i na
kolanach; skóra w całości jest cieńsza po stronie zginaczy kończyn, grubsza
na powierzchniach wyprostnych. Barwa skóry ulega dużym wahaniom w
zależności od rasy, wieku, okolicy i cech indywidualnych. W rasie białej
jest ona cielista, a każdy łatwo zrozumie, jak szeroką skalę odcieni obejmuje
to określenie. Sutki, otoczenie odbytu i skóra pach są normalnie ciemniejsze
od skóry innych okolic.
Powierzchnia skóry nie jest gładka, lecz pokryta bruzdami, wśród
których odróżniamy następujące odmiany:
— na skórze dłoni po stronie zginaczy oraz w głębi stawów dużych znaj
dują się głębokie bruzdy, odpowiadające miejscom zgięcia skóry;
— cała powierzchnia złożona jest, jak z mozaiki, z drobnych, wieloboa n y c h poletek, poprzedzielanych drobnymi, krzyżującymi się bruzdami linijnymi, nadającymi powierzchni jej normalny rysunek;
— na twarzy, na szyi i w innych okolicach z wiekiem stopniowo po
wstają poprzedzielane bruzdami fałdy, czyli zmarszczki;
— wreszcie w niektórych okolicach, a mianowicie na dłoniach i na sto
pach, są długie bruzdy linijne, przebiegające równolegle i często ułożone
w wiry, tworząc rysunek ind)widualny.
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I.

BUDOWA

SKORY

Skóra zbudowana jest z trzech warstw głównych, różniących się za
równo cechami anatomicznymi, jak pochodzeniem i czynnością. Warstwę
zewnętrzną tworzy naskórek, pochodzący z listka zewnętrznego, ektodermy;
naskórek leży na skórze właściwej, która pochodzi z mezodermy; najgłęb
szą część tworzy tkanka podskórna. W ten sposób powłoki zewnętrzne
złożone są z naskórka, ze skóry właściwej i z tkanki tłuszczowej podskórnej.
A . N a s k ó r e k . Naskórek pokr3rwa z zewnątrz całe ciało i ma gru
bość rozmaitą w rozmaitych okolicach; złożony jest z komórek naskórko
wych. Odróżniamy w nim warstwę n a s k ó r k a ż y w e g o , głębiej poło
żoną, zdolną do czynności rozrodczej i nie rogowaciejącą oraz warstwę
naskórka
r o g o w a c i e j ą c e g o . Z kolei naskórek żywy dzielimy
na warstwę podstawną oraz na warstwę kolczystą, obydwie nierzadko okreś10
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Bruzdy te odpowiadają zagłębieniom pomiędzy sąsiadującymi, rów
nolegle przebiegającymi listewkami skóry; listewki — są to grzebieniaste
wyniosłości, analogiczne do brodawek skóry, z tą jednak różnicą, że bro
dawki są palczaste, listewki zaś linijne; pozwala to porównać brodawki do
szczytów, listewki natomiast do pasm górskich.
W okolicy otworów naturalnych powłoki skóry przechodzą w błonę
śluzową, przybierają przy tym budowę nieco odmienną, skąd nazwa semr
mucosa, nadawana tym odcinkom skóry; zaliczamy do nich czerwień warg,
powierzchnię wewnętrzną warg sromowych i wyściółkę przewodu słucho
wego.
Cała powierzchnia skóry usiana jest drobnymi, kropkowatymi zagłębie
niami, zazwyczaj zwanymi porami skóry; są to otwory gruczołów poto
wych, łojowych i mieszków włosowych.
Powłoki ciała osłaniają ustrój i spełniają czynności ochronne w sto
sunku do czynników zewnętrznych, ponadto odgrywają dużą rolę w cało
kształcie spraw życiowych ustroju, współdziałając w przemianie gazów,
płynów i substancji mineralnych, w zjawiskach odpornościowych oraz
w regulacji ciepła. Z całością ustroju skóra związana jest przez obwodowy
układ nerwowy, przez narząd krążenia krwi i chłonki; wreszcie istnieje
ścisły związek pomiędzy czynnościami gruczołów dokrewnych a skórą.
Dła zrozumienia czynności skóry w stanie prawidłowym i w choro
bach nieodzowne jest poznanie jej budowy.
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lane są nazwą warstwy Malpighiego; słuszniejsze wydaje się jednak zare
zerwowanie tej nazwy wyłącznie dła warstwy kolczystej. W naskórku zrogowaciałym odróżniamy warstwę ziarnistą, warstwę lśniącą i rogową. W ten
sposób od dołu k u górze odróżniamy w naskórku:
a) warstwę podstawną
— stratum basale,
b)
„
kolczystą
—
„
spinosum seu Malpighi,
c)
„
ziarnistą
—
„
granulosmn,
d)
„
lśniącą
—
„
lucidum,
e)
„
rogową
—
„
corneum.
W a r s t w a p o d s t a w n ą . Część naskórka bezpośrednio granicząca
ze skórą właściwą nosi nazwę warstwy podstawnej, stratum basale, i zbudo
wana jest z komórek walcowatych, w których odbywają się czynności roz
rodcze naskórka; dlatego też często nosi ona również nazwę warstwy roz
rodczej — stratum germinatwum.
Komórki podstawne mają kształt kolbowaty, ich biegun górny jest
kopulasto rozszerzony, znajduje się tu często barwnik w postaci drobnego
pyłku; jądra tych komórek są duże, pęcherzykowate; niektóre komórki
znajdują się w okresie podziału kariokinetycznego. Dolny biegun komórki
opatrzony jest w wypustki palczaste, tkwiące w skórze właściwej, co zapew
nia łączność pomiędzy skórą właściwą oraz naskórkiem i ułatwia jego odży
wianie. Proces odżywiania polega na wchłanianiu substancji odżywczych
przez komórki warstwy podstawnej i przenoszeniu ich do warstw wyżej
położonych; ponadto płyny odżywcze i produkty przemiany komórek krążą
w szczelinach międzykomórkowych i zostają wchłaniane bezpośrednio przez
komórki naskórka. Wreszcie w odżywianiu naskórka współdziałają komórki
specjalne, posiadające zdolność redukowania srebra, oplatające odnogami
komórki naskórka. Podług Borrela i Massona l^czą. one układ naczyniowy
i siateczkowo-śródbłonkowy skóry właściwej z naskórkiem i tworzą sieć
spełniającą czynności żerne, troficzne, barwnikotwórcze i odżywcze. Prócz
tych komórek rozgałęzionych, w naskórku znajdują się komórki Langerhansa, barwiące się złotem, nie zaś srebrem, jak poprzednie. Czynność ich
nie została dotąd dokładnie zbadana, przypuszczamy jednak, że genetycznie
są one połączone z układem nerwowym skóry i spełniają czynności troficzne
i barwnikotwórcze.
W warstwie podstawnej znajdują się ponadto komórki o zarodzi
jasnej i jądrze okrągłym, pęcherzykowatym; nie łączą się one z komórkami
sąsiednimi przy pomocy mostków komórkowych i opatrzone są długą wy
pustką; komórki te, zwane komórkami Merckla, są zakończeniami nerwo
wymi.
11
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W warstwie podstawnej naskórka zachodzić mogą rozmaite niepra
widłowości anatomiczne i czynnościowe.
Czynność rozrodcza komórek tej warstwy ulec może szczególnemu
nasileniu, co prowadzi do zgrubienia naskórka (acanthosis) lub nawet do
nowotworu dobrotliwego lub złośliwego; w tych wypadkach liczba figur
podziału w komórkach warstwy podstawnej jest bardzo duża, niekiedy
zaś znajdują się one również i wśród komórek wyżej położonych, a więc
w warstwie kolczystej.
Kiedy indziej czynność rozrodcza naskórka może być osłabiona,
skutkiem czego naskórek zanika; w takich wypadkach figur podziału jest
bardzo mało łub nawet nie stwierdza się ich zupełnie; jednocześnie komórki
warstwy podstawnej są małe, zanikłe, jądra ich zawierają dużo chromatyny,
zaródź zaś nadmiar barwnika.
Wreszcie czynność rozrodcza naskórka może ulec wypaczeniu jakościo-*
wemu, prowadząc do powstawania komórek rogowaciejących nieprawidłowo
lub wykazujących inne zaburzenia czynnościowe.
Nasileniu lub osłabieniu ulec może jego czynność barwnikotwórcza,
w wyniku czego skóra w całości lub na przestrzeniach ograniczonych jest
przebarwiona lub pozbawiona barwnika.
Niekiedy w przestrzeniach międzykomórkowych skupia się nadmierna
ilość płynu, co prowadzi do obrzęku naskórka w całości lub do powsta
wania w nim pęcherzyków.
Wreszcie wypaczenie dotyczyć może połączenia skóry z naskórkiem,
wskutek czego naskórek oddziela się od skóry właściwej (epidermolysis).
W a r s t w a k o l c z y s t a . Powyżej warstwy podstawnej znajduje
się warstwa Malpighiego, czyli kolczysta, rete Malpighi s. stratum spinosum,
nazwana tak z powodu obecności licznych wypustek i mostków międzyko
mórkowych, wytwarzających jak gdyby drobne kolce, łączące omawiane
komórki.
12
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W komórkach warstwy podstawnej powstaje i magazynuje się barwnik,
nadający skórze jej barwę.
Z powyższego wynika, że w skład warstwy podstawnej wchodzą:
•—• komórki podstawne, walcowate, stanowiące główną jej masę;
•— komórki rozgałęzione (redukujące srebro), wytwarzające sia
teczkę i odgrywające czynności odżywcze;
— komórki Langerhansa, również rozgałęzione (redukujące złoto),
najprawdopodobniej związane z obwodowym układem nerwowym;
— komórki Merckla i zakończenia. nerwów czuciowych.
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Komórki warstwy kolczystej stanowią główną masę naskórka, a łącznie
z warstwą podstawną tworzą naskórek żywy. Kształt komórek tej warstwy
jest wiełoboczny; stopniowo, z głębi k u powierzchni ułegają one spłasz
czeniu i w sąsiedztwie warstwy ziarnistej przybierają kształt płaskich pły
tek; gmbość nawarstwień komórkowych tej warstwy ulega dużym waha
niom; w okolicy odpowiadającej szczjńom brodawek znajduje się około
4—5 warstw komórek kolczystych, w okolicach międzybrodawkowych,
a więc tam gdzie naskórek jest grubszy, jest ich 12—15. Komórki tej
warstwy połączone są przy pomocy tzw. mostków międzykomórkowych,
zwanych również kolcami. Przyroda tych mostków niezupełnie jest jasna;
zdaje się, że są to plazmatyczne wypustki, łączące komórki sąsiadujące;
przez te wypustki przechodzą, jak to wykazał Ranvier, włókna naskórkowe,
wytwarzające rodzaj sieci lub kanwy, łączącej komórki kołczyste w całość.
Niektórzy porównują tę sieć z włóknami komórek nerwowych, neurofibrillae, co tym więcej jest uzasadnione, że zarówno układ nerwowy, jak i naskó
rek pochodzą z zewnętrznego listka zarodkowego. Włókna naskórkowe nie
we wszystkich okolicach są rozwinięte jednakowo, najwybitniejsze są one
na dłoniach i na stopach; w chorobach, którym towarzyszy obrzęk i stan
zapalny naskórka, są one szczególnie wyraźne; w chorobie Bowena i Pageta
ulegają natomiast zanikowi.
Między komórkami warstwy kolczystej znajdują się odosobnione
komórki wędrowne; sięgają tu również wypustki komórek gwiaździstych
i Langerhansa.
Komórki warstwy kolczystej normalnie nie spełniają czynności roz
rodczych, jednak w razie bardzo silnego nowotworzenia komórek naskórko
wych i tu również stwierdza się obecność figur podziału. W rasie białej
komórki te nie zawierają barwnika, u Murzynów natomiast są przebarwione.
W stanach chorobowych występują w warstwie kolczystej rozmaite niepra
widłowości, jak zgrubienie, acanthosis, ścieńczenie, atrophia, zwyrodnienie
komórek, nagromadzenie płynu między nimi lub w samych komórkach,
wreszcie osłabienie ich mechanicznej spoistości.
W a r s t w a z i a r n i s t a , stratum granulo sum. W warstwie ziar
nistej rozpoczyna się rogowacenie naskórka, skutkiem przekształcania
się substancji białkowych komórki i powstawania ziaren keratohialiny.
Dzięki obecności w komórkach tej warstwy licznych drobnych ziarenek
keratohialiny, warstwa ta staje się nieprzejrzysta i odgrywa rolę jakby
szybki matowej, wybitnie tłumiącej czerwoną barwę skóry właściwej, obfi
tującej w naczynia krwionośne. W związku z tym w okolicach pozbawio
nych warstwy ziarnistej, jak np. na czerwieni warg, oraz w niektórych
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stanach chorobowych, jak np. w łuszczycy, powłoki są wybitnie czerwone,
mimo braku stanu zapalnego.
W naskórku grubym warstwa ta składa się z 4—6 rzędów komórek;
czasem warstwy tej brakuje całkowicie, często jest ona przerwana, tworząc
jak gdyby wysepki. Komórki tej warstwy mają kształt płytek, ich jądra są
płaskie, na przecięciu pałeczkowate, zaródź wypełniona jest ziarnistością,
wykazującą znaczne powinowactwo z barwnikami zasadowymi.
Warstwa
łśniąca,
stratum lucidum, powstaje wskutek dal
szego rogowacenia naskórka, w wyniku czego ziarerika keratohialiny warstwy
ziarnistej zmieniają swój skład chemiczny i postać morfologiczną, zlewają
się, tworząc substancję zwaną eleidyną. Warstwa lśniąca znajduje się wy
łącznie w okolicach o naskórku bardzo grubym.
Warstwa
rogowa,
stratum corneum, złożona jest z komórek
całkowicie zrogowaciałych, przekształconych w płytki rogowe, w które
zmienia się zaródź komórek naskórka w końcowym okresie rogowa
cenia. Zewnętrzna, powierzchowna część warstwy zrogowaciałej złożona
jest z płytek rogowych luźno związanych, stratum disjunctum, ulegających
stałemu złuszczaniu.
W warstwie rogowej występować mogą następujące nieprawidłowości:
— zgmbienie warstwy rogowej, hyperkeratosis, bywa uogólnione lub
ogniskowe; warstwy hiperkeratotyczne wyróżniają się spoistością zbliżoną
do rogu i woskowożółtą barwą; czasem, dzięki utlenieniu komórek, naskó
rek hiperkeratotyczny przybiera barwę popielatą, a nawet czarną; widujemy
to w rybiej łusce oraz na niektórych brodawkach;
— nieprawidłowe rogowacenie, polegające na niecałkowitym rogo
waceniu komórek, które zachowują swoje jądra; łączność między takimi
komórkami jest luźniejsza niż pomiędzy komórkami rogowaciejącymi pra
widłowo; stan ten nazywamy parakeratozą, parakeratosis.
Naskórek pozbawiony jest naczyń krwionośnych, odżywianie jego zależy
od czynności siateczki troficzno-odżywczej Borrela-Massona i od krążenia
płynów w szczełinach i przestrzeniach międzykomórkowych naskórka.
W naskórku znajdują się liczne zakończenia nerwów czuciowych, nale
żących zarówno do układu sympatycznego, jak i parasympatycznego.
Linia graniczna skórno-naskórkowa przebiega falisto, wytwarzając
brodawki skóry właściwej, papillae. Wielkość i kształt ich ulegają dużym
wahaniom w zależności od odcinka skóry; najliczniejsze i największe są one
na skórze paliczków paznokciowych po stronie dłoniowej, na narządach
płciowych, na czerwieni warg oraz w innych okolicach wyróżniających się
wysokim stopniem czułości.
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B. S k ó r a w ł a ś c i w a , cutis propria. Skóra właściwa pochodzi
z mezodermy i zbudowana jest z włókien kłejorodnych, stanowiących pra
wie całą jej masę, z włókien elastycznych (sprężystych) i srebrochłonnych,
tworzących delikatny splot między włóknami klejorodnymi. Pomiędzy tymi
włóknami rozsiane są poszczególne elementy komórkowe, przebiegają tu
naczynia krwionośne, limfatyczne i nerwy, są tu również przydatki skóry,
a więc mieszki włosowe, gruczoły łojowe i potowe. Górna granica skóry
właściwej jest falista, opatrzona brodawkami, papillae; dolna jest mniej
wyraźna, odosobnione wiązki włókien łącznych przenikają bowiem do
tkanki tłuszczowej podskórnej, otaczając zraziki tłuszczowe, jak gdyby
zagłębiające się od dołu w tkankę łączną skóry właściwej.
W ł ó k n a k l e j o r o d n e skóry właściwej są grube, mają przebieg
falisty, krzyżują się w rozmaitych kiemnkach; w zależności od warunków
fizjologicznych, np. od wieku osobnika, i chorobowych, zmieniają się one
zarówno pod względem morfologicznym jak i histochemicznym, stają się
kmche, łamliwe i nie tworzą splotu regularnego. W związku z tym ulega
zmianom spoistość skóry oraz jej barwa; barwliwość zwyrodniałych włókien
kłejorodnych barwnikami używanymi w histologii również się zmienia.
Najwybitniej występują te zmiany w skórze starców, u osobników przed
wcześnie starzejących się wskutek zaburzeń w układzie dokrewnym oraz
w skórze, ulegającej nadmiernym wpł3rwom klimatycznym (marynarze,
furmani itd.).
W tkance klejorodnej powstać mogą najrozmaitsze nieprawidłowości:
— przerost jej prowadzi do powstawania włókniaków;
— zanik sprowadza ścieńczenie skóry wrodzone lub nabyte, uogól
nione lub miejscowe;
— w tkance klejorodnej powstawać mogą złogi substancji obcych
ustrojowi zdrowemu, jak np. cholesteryny, kwasu moczowego, wap
nia itd.;
— włókna tkanki klejorodnej ulec mogą zwyrodnieniu fizjologicz
nemu w wieku podeszłym lub w chorobach, np. w obrzęku śluzakowatym albo pod wpływem czynników atmosferycznych i promienio
wania.
W ł ó k n a s p r ę ż y s t e tworzą delikatną siateczkę, zbudowaną
z cienkich, prostych, w stanie prawidłowym silnie napiętych włókien; tworzą
one szaególnie subtelny splot w warstwie brodawkowej oraz w otoczeniu
przydatków skóry. Włókna te ulegają zwyrodnieniu w skórze starczej,
w samoistnym zaniku skóry oraz w stanach pokrewnych; w bliznach na
ogół nie następuje odnowa włókien sprężystych.
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W ł ó k n a s r e b r o c h ł o n n e wchodzą w skład układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry i są szczególnie obfite w otoczeniu naczyń
krwionośnych, gruczołów i mieszków włosowych; ich roła fizjologiczna nie
została zbadana; w niekórych przewlekłych stanach zapalnych, jak np.
w kile następuje ich przerost i nowotworzenie.

Najważniejsze rodzaje komórek spotykanych w stanach chorobowych
skóry są następujące:
— komórki wielojądrzaste obojętnochłonne pochodzą z krwi krążą
cej i są charakterystyczne dla ostrych i podostrych stanów zapalnych;
szczególnie duże ich nagromadzenia, a nawet ograniczone skupienia,
powstają w zakażeniach skóry zarazkami ropotwórczymi;
-— komórki tuczne, zbliżone do komórek Tiirka we k r w i , wystę
pują głównie w ostrych i podostrych wysiękowych stanach zapalnych
oraz w schorzeniach wywołanych przez zaburzenia naczyniowo-ruchowe,
jak np. w pokrzywce; komórki te wchodzą w skład układu siateczkowośródbłonkowego skóry; w pokrzywce barwnikowej powstają duże guzy
złożone z tych komórek;
— komórki kwasochłonne widujemy głównie w ostrych i prze
wlekłych stanach zapalnych skóry, połączonych w silnym swędzeniem
oraz w schorzeniach występujących na tle uczulenia;
— limfocyty występują w podostrych i przewlekłych stanach zapal
nych skóry, w niektórych schorzeniach przerostowych układu siatecz
kowo-śródbłonkowego skóry, np. w białaczkach;
— komórki plazmatyczne znamionują stany zapalne przewlekłe
(gruźlica, kiła, długotrwałe drażnienia ciałami obcymi i t d . ) ;
— komórki olbrzymie charakteryzują. przewlekłe stany zapałne,
w których istnieje rozpad i zwyrodnienie nacieku (gruźlica, kiła) lub
obecność ciał obcych; komórki olbrzymie występujące w kile różnią
się nieco od komórek olbrzymich gruźliczych i powstających w otocze
niu ciał obcych;
— małe komórki wielojądrzaste, czyli komórki Sternberga i zbli
żone do nich, występują w swoistych przerostowych schorzeniach
16
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S k ł a d n i k i k o m ó r k o w e . W tkance łącznej skóry znajdować
się mogą rozmaite komórki; w skórze prawidłowej są to komórki tkanki
łącznej—fibrobłasty i ich pochodne oraz niełiczne limfocyty i monocyty, naj
prawdopodobniej pochodzące z k r w i . W stanach chorobowych zjawiają się
w skórze komórki inne, częściowo krwiopochodne, częściowo wytworzone
w samej skórze z układu siateczkowo-śródbłonkowego.
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układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry (ziarnica złośliwa, ziarniniak grzybiasty);
— histiocyty są komórkami zbliżonymi, a być może identycznymi ze
zwykłymi komórkami tkanki łącznej, fibroblastami, od których różnią
się zdolnością żerną oraz brakiem zdolności wytwarzania włókien
tkanki łącznej; liczba ich zwiększa się w schorzeniach związanych
2 podrażnieniem układu siateczkowo-śródbłonkowego; niekiedy wy
twarzają one duże skupienia o typie nowotworów
(histiocytoma).
W innych przypadkach mogą one magazynować substancje obce (cholesterynę, lipoidy, kwas moczowy itd.).
N a c z y n i a s k ó r y . Tętnice przenikają do skóry z głębszych
części powłok i tworzą na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej
splot naczyniowy zwany głębokim; od niego odchodzą k u powierzchni
tętnice łącznikowe, rami communicantes, przebiegające ukośnie lub pio
nowo i łączące się w warstwie podbrodawkowej w splot powierzchowny,
znacznie gęstszy od pierwszego, złożony z tętniczek wąskich. O d tego spłotu
powierzchownego, czyli podbrodawkowego, biorą początek naczynia włoso
wate przenikające do brodawek i wytwarzające w nich pętlice przechodzące
we włośniczkę żylną. Włośniczki łączą się w żyły i wytwarzają również dwa
sploty — jeden powierzchowny, podbrodawkowy i drugi głęboki; obydwa
są umieszczone nieco powierzchowniej niż odpowiednie sploty tętnicze;
dzięki szczególnie silnemu rozwojowi mięśniówki, tętnice i żyły skóry,
zwłaszcza spłotu głębokiego, posiadają ścianki bardzo grube, co ułatwia
grę naczyniowo-ruchową naczyń powierzchni ciała. Budowa tętnic i żył
łącznikowych oraz naczyń splotu podbrodawkowego jest znacznie prostsza;
ścianki ich są cienkie, złożone z śródbłonków i odosobnionych włókien
mięśniowych, nie mają one natomiast prawie zupełnie włókien sprężystych;
toteż odróżnienie tętnic i żył skóry bywa trudne. Włośniczki brodawek skóry
i przydatków mają budowę jeszcze prostszą: ścianka ich zbudowana jest
ze śródbłonków, wśród których stwierdza się pojed)mcze komórki Rougeta,
nadające naczyniom zdolność do kurczenia się. Odróżnienie włośniczek
żylnych od tętniczych jest możliwe jedynie przy badaniu kapilaroskopowym
tkanek żyjących.
Naczynia krwionośne opuszki palców i łożyska paznokciowego mają
budowę odrębną, gdyż a ę ś ć tętniczek warstwy podbrodawkowej wytwarza
w tych okolicach sploty, przypominające tkankę jamistą; ścianki naczyń tego
splotu są bardzo grube i zawierają prócz komórek śródbłonkowych bardzo
liczne włókna nerwowe oraz komórki mięśniowe o budowie odrębnej; cechy
2
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te uzasadniają nazwę splotu naczyniowo-nerwowego i mięśniowego skóry,
plexus neuro-myo-vasculosus, nadaną tym naczyniom przez Massona.
Naczynia krwionośne odgrywają dużą rolę w patologii skóry; ich
przerost lub niedorozwój wrodzony prowadzi do powstawania naczyniaków i znamion niedokrwistych; biorą one udział w sprawach zapalnych
i przerostowych skóry.

U n e r w i e n i e s k ó r y jest bardzo obfite. Nerwy jej należą do
dwóch układów, jedne pochodzą z ośrodkowego układu nerwowego i speł
niają cz3mności czuciowe, posiadają one otoczki Schwanna i myelinową.
Inne, należące do układu autonomicznego, pozbawione otoczki myelinowej,
regulują czynności ruchowe, unerwiając mięśnie gładkie skóry, wydzielnicze,
naczyniowo-ruchowe, barwnikotwórcze, a być może również i troficzne.
Obydwa rodzaje nerwów przebiegają wspólnie, przy tym najczęściej w są
siedztwie z naczyniami krwionośnymi lub w ich ściankach.
Nerwy czuciowe i ruchowe wytwarzają zakończenia — po części wolne
— w postaci kolbowatych lub kropkowatych zgrubień końcowej części
włókna osiowego, po części zaś w postaci narządów końcowych o budowie
mniej lub więcej zawiłej; wśród tych ostatnich odróżniamy zakończenia
znajdujące się w naskórku. Są to komórki Merckel-Ranviera i Langerhansa,
znajdujące się między komórkami naskórka na rozmaitej jego wysokości.
Fizjologiczna ich rola niezupełnie jest jasna.
W skórze właściwej odróżniamy zakońaenia Merckel-Ranviera, po
dobne do znajdujących się w naskórku, rozmaite odmiany rozgałęzień Rujfiniego, ciałka Golgi-Manzoni, Paciniego, Meissnera i Dogiela; budowa nie
których z nich jest bardzo skomplikowana; zdaje się, że każde z nich jest
przystosowane do odbioru odrębnych wrażeń czuciowych.
C. T k a n k a t ł u s z c z o w a p o d s k ó r n a . Tkanka tłuszczowa
tworzy warstwę rozmaitej grubości, w zależności od okolicy i indywidual
nych cech osobnika. Jej podstawą anatomiczną jest splot włókien kłejorod
nych, sprężystych i srebrochłormych, szczególnie tu obfitych, w których
znajdują się zraziki tłuszczu. Zgodnie z poglądem klasycznym, tłusza znaj
duje się w komórkach łącznotkankowych, zaródź których posiada zdolność
wytwarzania i magazynowania go.
18
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Naczynia chłonne skóry są liczne, wobec tego jednak, że ścianki ich
są bardzo cienkie, złożone z jednej warstwy komórek śródbłonkowycli,
w stanie prawidłowym są one prawie niedostrzegalne; w przypadkach cho
robowych mogą one wytwarzać duże zatoki, sploty i guzy.
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Autorzy nowocześni przypuszczają, że komórki tkanki podskórnej wy
twarzają siateczkę (synticium) analogiczną do komórek układu siateczkowośródbłonkowego.
W tkance tłuszczowej występować mogą rozmaite stany chorobowe na
tle właściwości konstytucjonalnych, zakażeń, schorzeń układu dokrewnego,
zaburzeń przemiany materii itd.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

II.

PRZYDATKI SKÓRY

Przydatki.
Z powłokami ściśle związane są niektóre narządy,
zwane przydatkami skóry, a właściwie powłok. Mają one pochodzenie
naskórkowe, a więc wywodzą się z listka zewnętrznego, usadowione są
jednak znacznie głębiej, w skórze właściwej, a często w tkance podskórnej;
odżywianie, czynność i trofizm ich związane są ze stanem nerwów i naczyń
tych warstw. D o przydatków zaliczamy paznokcie — narząd czuciowy
i chwytny, włosy, rola fizjologiczna których związana jest z rozwojem bio
logicznym osobnika i rodzaju, oraz gmczoły łojowe i potowe — narządy
wydzielnicze.
A.
Paznokcie.
Palce stóp i dłoni opatrzone są tworami
zrogowaciałymi, zwanymi paznokciami lub narządem paznokciowym;
główną częścią narządu paznokciowego jest jego płytka, tkwiąca w głębo
kim fałdzie naskórkowym; płytka ta pospolicie nazywa się paznokciem
i u osobnika dorosłego ma około 1,5 cm długości, kształt zaś wygięty.
Część płytki paznokciowej, znajdująca się we wspomnianym fałdzie naskór
kowym, nosi nazwę opuszki lub korzenia narządu paznokciowego; ma on
2—3 mm długości; komórki opuszki paznokcia tworzą jego macierz —
matrix, w której odbywa się odżywianie i wzrost paznokcia. Płytka paznok
ciowa leży na łożysku paznokciowym; złożona jest ona z całkowicie spłasz
czonych komórek rogowych, mocno przylegających jedna do drugiej, zawie
rających jednak, w odróżnieniu od zrogowaciałych komórek naskórka,
resztki jądra. W łożysku paznokcia odróżniamy warstwę zewnętrzną, przy
legającą do dolnej powierzchni paznokcia, oraz warstwę głęboką; pierwsza
zbudowana jest z komórek naskórkowych i bierze udział w wytwarzaniu
i odżywianiu paznokcia; dmga zbudowana jest z tkanki łącznej i spojona
jest ściśle z okostną paliczka.
B. W ł o s y . Narząd włosowy jest pochodnym naskórka i składa
się z mieszka włosowego, samego włosa, gruczołu łojowego i mięśnia
torebki włosowej.
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W e włosie odróżniamy jego część zewnętrzną, trzon i wewnątrzmieszkową. Dolna część włosa jest kolbowato rozszerzona i nosi nazwę opuszki
(bulbus); w trzonie włosowym odróżniamy jego osłonkę zewnętrzną (cuticula pili), substancję korową, złożoną z komórek wydłużonych, prawie
włóknistych, całkowicie zrogowaciałych, i kanał włosa, zawierający większą
lub mniejszą ilość barwnika, który znajduje się również pomiędzy
komórkami warstwy korowej włosa.
Górna część mieszka włosowego jest rozszerzona w kształcie lejka
i oddzielona od części dolnej zwężeniem (szyjka mieszka włosowego),
poniżej którego otwiera się przewód gmczołu łojowego.
Część gruczołów łojowych nie ma związku z narządem włosowym.
Gruczoły te kończą się luźno w powierzchni skóry. Rozmiary i liczba gmczołów łojowych są rozmaite w zależności od okolicy, rasy, indywidual
nych cech skóry oraz wieku osobnika.
Z mieszkiem włosowym łączy się mięsień gładki, regulujący napięcie
skóry i kierunek oraz pochylenie włosa.
Włosy pokrywają całą skórę z wyjątkiem dłoni i podeszew, okolic
zgięć stawowych, drugiego i trzeciego paliczka po stronie grzbietowej,
bocznych powierzchni palców, skóry prącia oraz okolic przejścia skóry
w błonę śluzową, a więc żołędzi, łechtaczki, warg sromowych mniejszych,
wewnętrznej powierzchni dużych warg sromowych i czerwieni warg. Gęstość
i wygląd owłosienia ulegają dużym wahaniom w zależności od rasy, wieku,
płci i cech indywidualnych skóry.
Skóra jest pokryta owłosieniem już w życiu płodowym. Odróżnia się
owłosienie głowy, brwi i rzęs od owłosienia tułowia, które nazywamy mesz
kiem płodowym, lanugo joetdis. Meszek płodowy pokrywający skórę
tułowia i kończyn wypada wkrótce po urodzeniu niemowlęcia i zostaje
zastąpiony przez meszek złożony z włosów krótszych i cieńszych; niekiedy
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Mieszek włosowy jest tworem naskórkowym, powstającym wskutek
kieszonkowatego zagłębienia naskórka; z zewnątrz mieszek włosowy oto
czony jest włóknami tkanki łącznej; zewnętrzne ułożone są podłużnie, wew
nętrzne — poprzecznie, tworząc razem torebkę łącznotkankową mieszka
włosowego. W tkance łącznej otaaającej mieszek znajdujemy dużo ner
wów i naczyń; są one szczególnie obfite w jego dolnej części, gdzie tworzą
skupienie zwane brodawką mieszka włosowego. W razie uszkodzenia bro
dawki włosowej następuje przemijające wypadnięcie włosa, doszczętne jej
zniszczenie prowadzi do trwałego ubytku owłosienia. Wzrost włosa odbywa
się w dolnej części mieszka włosowego, bezpośrednio przylegającej do bro
dawki włosowej i zwanej macierzą włosa — matrix pili.

Budowa skóry i jej przydatków

meszek płodowy zostaje jednak utrzymany (hypertńchosis
lanuginosa).
Włosy brwi i rzęs w chwili urodzenia są już zastąpione przez owłosienie
nowe, włosy zaś głowy tylko częściowo.
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W okresie dojrzewania płciowego meszek włosowy pod pachami
i w okolicy pachowej wypada i zostaje zastąpiony przez włosy długie; to
samo następuje u mężczyzn na skórze brody i wargi górnej w wieku
i 8 — 2 0 lat.
C. G r u c z o ł y p o t o w e .
Cała skóra usiana jest gmczołami
potowymi, najliczniejsze są one na dłoniach i na podeszwach, pod pachami
i w pachwinach. Gmczoły potowe należą do gmczołów kłębuszkowych
0 dosyć prostej budowie; odróżniamy część wydzielniczą, przechodzącą przez
skórę i naskórek, oraz część wydzielniczą w postaci kłębka. Kłębek gm
czołu potowego znajduje się w głębokich warstwach skóry właściwej, w gmczołach zaś dużych — w tkance podskórnej. Zarówno część gmczołowa
jak i przewód zbudowane są Z komórek nabłonkowych walcowatych, ułożo
nych w jednej warstwie; komórki wydzielnicze wytwarzają wydzielinę
płynną, skupiającą się w zarodzi komórek w postaci kropel. Krople te prze
chodzą do światła przewodu gmczołu, a stąd na powierzchnię skóry.
G m a o ł y potowe w pachach, w otoczeniu narządów płciowych, odbytu
1 na sutkach różnią się nieco od gruczołów potowych reszty powierzchni
ciała. Ostatnie należą do tak zwanych ekrinowych, czyli małych, pierwsze
natomiast są znacznie większe, a pod względem czynnościowym związane
z życiem płciowym. Pod względem anatomicznym i fizjologicznym charak
teryzuje je odrębna budowa i czynność wydzielniczą; ich komórki wytwa
rzają wydzielinę w taki sposób, że część zarodzi komórki przekształca się
w wydzielinę i oddziela się od reszty jej ciała; tego rodzaju sposób wydzie
lania nazwał Ramier — holokrynowym. Duże gruczoły potowe noszą nazwę
apokrynowych.
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ROZPOZNAWCZE

Rozpoznanie choroby jest jedną z najistotniejszych czynnos'ci lekarskich,
ono bowiem umożliwić może ustalenie właściwego postępowania leczniczego
i rokowania. Jednakże prócz spełnienia tych zadań praktycznych rozpoz
nanie winno dążyć również do wyjaśnienia istotnego stanu czynnościowego
i anatomicznego chorego ustroju, umożliwić zrozumienie przyrody zmian
chorobowych i w ten sposób rozszerzyć nasze wiadomości.
Spełnienie tych celów możliwe jest wyłącznie przez zastosowanie bada
nia całkowitego, a to nawet jeśli rzut oka na chorego, a bywa to możliwe
w chorobach skóry, wystarcza dla ustalenia rozpoznania i przepisania
leczenia.
Rozpoznanie oparte wyłącznie na badaniu morfologicznym i na pa
mięci wzrokowej poprzednio spostrzeganych zmian może wystarczyć do
celów praktycznych, nie może jednak dać pełnego obrazu zmian, odbywają
cych się w chorym ustroju.
Prawidłowe badanie dermatologiczne nie różni się od badania ogólnolekarskiego, toteż przy ustalaniu rozpoznania choroby skóry wykorzystać
należy te same metody, jakich używa się w innych działach medycyny;
badanie dermatologiczne składa się zatem z wywiadu, zbadania obiektyw
nego klinicznego i pracownianego, niekiedy z dodatkowych badań doświad
czalnych.
I . W y w i a d y . Znaczenie wywiadów w dermatologii jest takie samo,
jak i w medycynie ogólnej. Wprawdzie przez długi okres czasu nie doce
niano wywiadów w ustaleniu rozpoznania dermatologicznego, a niektórzy
najwięksi mistrzowie dermatologii twierdzili, ich zaś epigonowie utrzy
mują to po dzień dzisiejszy, że wywiad w rozpoznaniu chorób skóry jest
metodą dodatkową, a być może nawet zbyteczną. Zdaniem ich, badanie
prawidłowe polega na oglądaniu skóry, podobnie jak kuśnierz ogląda futro,
co powinno wystarczyć wytrawnemu lekarzowi do ustalenia rozpoznania
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tak s'cisłego, że nie chory opowiada lekarzowi przebieg choroby, lecz lekarz
przedstawia zdumionemu choremu dokładny rozwój jego cierpień. Mimo
że taki sposób postępowania w wielu przypadkach istotnie prowadzi do
celu, jakim jest rozpoznanie choroby, a nierzadko może olśnić chorego
wszechwiedzą lekarza — należy uznać go za błędny.
Wywodzi się on z tych zamierzchłych już obecnie czasów, kiedy roz
poznanie i podział chorób skóry opierano wyłącznie na danych opisowych,
sprowadzając czynności rozpoznawcze w dermatologii do pamięci wzroko
wej. Obecnie wiemy, że kryterium opisowe nie wystarcza, gdyż wykwity
morfologiczne bardzo podobne lub nawet identyczne powstać mogą pod
działaniem przyczyn rozmaitych, mogą mieć istotę i przebieg odmienne
i wymagać rozmaitego postępowania lekarskiego.
Prawidłowy wywiad dermatologiczny wyjaśnić powinien kwestie nastę
pujące:
I. W y w i a d r o d z i n n y .
a) obecność rodzinnych chorób skóry; doniosłość zdobycia danych w
tym kiemnku wynika chociażby już z tego, że istnieją choroby skóry dotyaące kilku członków rodziny, przykładem czego jest schorzenie tak pospo
lite jak łuszczyca;
b) ustalenie rodzinnej skłonności do skazy alergicznej jest rzeczą
niezmiernej wagi, wytwarza ona bowiem podłoże do rozmaitych schorzeń
skóry u potomstwa; skaza alergiczna jest często dziedziczna, a u osobników
obciążonych często występują takie choroby skóry, jak wyprysk, świerz
biączka, schorzenia zawodowe;
c) usposobienie do niektórych schorzeń układu nerwowego i dokrewnego;
d) ustalenie istnienia w rodzinie zakażenia gruźliczego i kiłowego;
e) ustalenie pokrewieństwa pomiędzy rodzicami chorego; potomstwo
osobników spokrewnionych szczególnie często zapada na rozmaite zwyrodniające schorzenia skóry; wymienić tu należy rogowiec dziedziczny dłoni
i stóp, oddzielanie pęcherzowe naskórka i szereg innych.
II. W y w i a d o s o b n i c z y
ogólny.
a) Ustalenie chorób przebytych, w szczególności kiły i gmźlicy, oraz
skłonności do schorzeń alergicznych i skórnych. Doniosłość tych danych
jest jasna; gmźlica i kiła wywołują na skórze zmiany tak różnorodne,
a przy tym do tego stopnia podobne do innych chorób skóry, że wywiady
w tym zakresie mogą być nader pomocne. Przy ustaleniu wywiadów co do
przebytego zakażenia kiłowego błędem jest ograniczanie się do ujemnej
lub dodatniej odpowiedzi; konieane jest uzyskanie danych ściślejszych.
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a więc przez kogo i na podstawie jakich zmian i badań rozpoznano u cho
rego kiłę, czy stwierdzono objawy kiły pierwotnej, wtórnej czy też późnej,
czy poszukiwano i znaleziono zarazek kiły w wykwitach, jak wypadł odczyn
Wassermanna w surowicy krwi, jak leczono i jaki był przebieg choroby.

b) Ustalenie zawodu chorego i wrażliwości na niektóre substancje;
wywiad w tym kierunku jest szczególnie ważny, często bowiem daje moż
ność stwierdzenia związku choroby z pracą zawodową.
c) Zbadanie przynależności rasowej chorego ważne jest z uwagi na
występowanie niektórych chorób u przedstawicieli pewnej rasy, tak jest
na przykład z pęcherzycą i z chorobą Kaposiego, które są znacznie aęstsze
w rasie semickiej.
d) Wreszcie wyjaśnić należy, czy bezpośrednio przed wystąpieniem
zmian na skórze chory nie zażywął leków.
I I I . W y w i a d d o t y c z ą c y c h o r o b y nie może być schema
tyczny, toteż podanie wytycznych postępowania jest bardzo trudne. Dążyć
jednak należy do zebrania danych następujących:
— czy chory zapadł po raz pierwszy na chorobę skóry, czy już
przedtem przechodził choroby skóry;
— czy poprzednie choroby skóry miały takie same cechy jak obec
ne, czy też różniły się od niej;
— kiedy i jaki był początek obecnej choroby;
— w jakiej okolicy ciała wystąpiły pierwsze zmiany;
— czy chory zauważył przyczynę wywołującą chorobę;
— czy obecna lub poprzednie choroby skóry wywołane były przez
czynniki określone oraz czy zauważono pogorszenie w określonej porze
roku, pod wpływem pewnych substancji i okoliczności;
— czy chory był poprzednio leczony z powodu swego cierpienia;
—

czy chory odczuwa dolegliwości i jak mógłby je określić.

Wywiady w diagnostyce dermatologicznej winny być oceniane ze
szczególną ostrożnością, uwagę chorych najczęściej przykuwają bowiem
wykwity szpetne lub dokuczliwe, natomiast inne, aęsto dla lekarza najdo
nioślejsze, uchodzą ich uwagi. W rozpoznaniu różnicowym szczególnie
często wchodzą w rachubę zmiany kiłowe; pod tym względem zaś chorzy
świadomie lub często nieświadomie wprowadzają lekarza w błąd, ukrywa
jąc schorzenie lub podkreślając jego istnienie.
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W zakresie chorób alergicznych ustalić należy istnienie u chorego roz
maitego rodzaju idiosynkrazji oraz ogólnych chorób alergicznych, jak nie
żyty sienne, biegunki napadowe, dychawica oskrzelowa, migreny.
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I V . B a d a n i e m o r f o l o g i c z n e . Morfologiczne badanie skóry
jest metodą podstawową już z tego względu, że systematyka dermatolo
giczna w dużym stopniu wciąż jeszcze oparta jest na kryteriach morfolo
gicznych. Nie świadczy to jednak, że nauka o chorobach skóry jest czysto
opisowym rozdziałem medycyny; wniosek taki 'byłby fałszywy, słuszne
natomiast jest twierdzenie, że choroby skóry częstokroć przybierają tak
charakterystyczne cechy morfologiczne, że rozpoznanie ich na tej podstawie
jest możliwe.
N a przykładzie wyjaśnić można, że gruźlicę skóry można rozpoznać
wykazując obecność prątków Kocha w tkance lub na zasadzie budowy mikro
skopowej wykwitów; można jednak rozpoznać ją również na podstawie
zmian skórnych, co jest znacznie prostsze. Pamiętać jednak należy, że bada
nie morfologiczne nie wyłącza ani konieczności przeprowadzenia prawidło
wego wywiadu, ani pomniejsza doniosłości badań pracownianych. Można
tu przeprowadzić całkowite porównanie z postępowaniem stosowanym
w medycynie ogólnej: badanie fizykalne, którego analogią w dermatologii
jest badanie morfologiczne, może wprawdzie wystarczyć dla rozpoznania
choroby wewnętrznej, jednakże prawidłowa i wszechstronna ocena stanu
chorego ustroju może być dokonana tylko na podstawie badania fizykal
nego, wywiadów i wniosków wysnutych z różnorodnych badań pracow
nianych.
A. M e t o d y k a b a d a n i a m o r f o l o g i c z n e g o .
Prawid
łowe morfologiczne badanie skóry wymaga przestrzegania ścisłej metodyki.
Radzę postępować w sposób następujący:
— Badanie odbywać się powinno w pokoju ciepłym, przy tym po
winna być zbadana skóra chorego w całości; prócz skóry należy zbadać
dostępne oglądaniu błony śluzowe, gruczoły chłonne podskórne, włosy,
paznokcie.
— Najlepiej badać w świetle dziennym, wieczorem zaś przy użyciu
żarówek niebieskawych, dających oświetlenie zbliżone do dziennego.
Badający powinien siedzieć plecami do źródła światła, mając chorego
przez sobą.
— Oglądać skórę należy w określonej kolejności, najlepiej od góry
ku dołowi, nie dając się skłonić sugestiami chorego do oglądania okolic
o zmianach, zdaniem jego, najbardziej typowych.
— D o badania morfologicznego nie wystarcza samo oglądanie
wykwitu, należy dotknąć go, zbadać jego ciepłotę, spoistość podstawy,
głębokość, na jaką sięga; w dalszym ciągu czytelnik dokładnie zrozu-
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B . C e l i g r a n i c e b a d a n i a m o r f o l o g i c z n e g o . Bada
nie morfologiczne nie tylko ustala czysto opisową stronę zmian, lecz przede
wszystkim wyjaśnia anatomiczną, a zatem tkankową istotę zachodzących
w skórze nieprawidłowości. D l a osiągnięcia tego celu należy w miarę moż
ności wyjaśnić, na podstawie cech morfologicznych wykwitu, jego sposób
powstawania, budowę, przyrodę anatomiczną i rozwój. N i e należy ograni
czać się do twierdzenia, że wykwit jest czerwony lub twardy, lecz na pod
stawie charakteru zaczerwienienia lub stwardnienia zbadać istotę jego i usta
lić, czy chodzi o rozszerzenie naczyń bez stanu zapalnego, czy też stan za
palny jest ostry lub przewlekły, czy stwardnienie zależy od obecności nacieku,
blizny lub też od złogów ciała obcego itd. Postępując w ten sposób opemje
się nie tylko elementem zewnętrznym, wyłącznie opisowym, lecz istotnym,
a więc tkankowym, czyli lekarskim. Streszczając powiedzieć można, że przy
badaniu skóry okiem należy dążyć do wyjaśnienia anatomicznej istoty zmian;
z innej strony zaś, badając preparat histologiczny należy zdawać sobie
sprawę z klinicznego wyglądu wykwitu, z którego on pochodzi. Tylko takie
badanie skóry uznać należy za racjonalne z punktu widzenia lekarskiego.
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mie, jak ważne jest takie postępowanie; obecnie wystarcza zapamiętać
sobie tę konieczność.
Badanie odbywa się w taki sposób, że grzbietem dłoni oceniamy cie
płotę skóry w okolicach chorych i symetrycznych, zdrowych; dotyczy to, rzecz
jasna, rozległych zmian chorobowych. Wykwity małe wymacujemy palcem
wskazującym, by ocenić stopień spoistości i głębokości, na którą sięgają.
Wykwity większe musimy ująć w dwa palce, wskazujący i duży ręki prawej,
w ten sposób zbadać można stopień nacieczenia podstawy i związek wykwitu
z tkankami głębszymi, jego bolesność, a na wykwitach pozbawionych nas
kórka skłonność do krwawienia łub sączenia.
Powierzchnię skóry należy dokładnie obejrzeć i ustalić jej barwę,
suchość i stopień zluszczania; w tym celu należy ją lekko zadrapać bądź
tępą łyżeczką, bądź paznokciem; drapanie takie powinno być ostrożne i deli
katne; Brocq mawiał, że ruch paznokciem lub instrumentem powi
nien usunąć zaledwie jedną warstwę łusek. D l a ustalenia stanu ukrwienia skóry należy ją ucisnąć palcem lub szkiełkiem. Ostatni zabieg, zwany
diaskopią, pomocny jest do wykrycia w skórze nacieków, w szczególności
gruźliczych; przez ucisk szkiełkiem krew ze skóry zostaje usunięta, skóra
przybiera zabarwienie żółtawe, prześwieca lekko, i dlatego nacieki, powięk
szone gmczoły, tatuaż lub ciała obce występują wyraźniej. Nierzadko skórę
razem z tkanką podskórną ująć należy w palce, badając w ten sposób ich
spoistość, przesuwalność i związek z otoczeniem.
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przy nim bowiem elementy morfologiczne, opisowe znajdują odpowiednik
tkankowy, badanie zaś laboratoryjne, histologiczne przestaje być abstrak
cyjne.
Przy opisie zmian istniejących na skórze, należy dążyć do zwięzłego
przedstawienia ich cech istotnych; opis zbyt obszerny, oparty na wrażeniu
czysto wzrokowym może być wprawdzie trafny w punktu widzenia malar
skiego, nie odtwarza jednak przyrody sprawy chorobowej i dlatego chybia
celu. Dodam, że niemało trudności diagnostycznych wynika z przesady
w aysto morfologicznym ujmowaniu rozpoznania, wynikającym nierzadko
z nie wystarczającego zastanowienia się nad istotą choroby. T a k i sposób
ujęcia spostrzeganych obrazów prowadzi do tworzenia nadmiernej liczby
odrębnych schorzeń, wówczas gdy wnikliwa ocena tej odrębności wykazuje,
że jest ona pozorna, oparta na przypadkowej różnicy morfologicznej.
Rozpoznanie dermatologiczne polega nie tylko na oglądaniu i przy
pominaniu już spostrzeganych poprzednio obrazów, lecz przede wszystkim
na zbadaniu i zrozumieniu treści zmian spostrzeganych okiem. Pamiętać
należy, że badanie chorego ma na celu rozpoznanie c h o r o b y , tymczasem
najdokładniejszy opis morfologiczny dotyczy tylko o b j a w ó w
cho
r o b y ; może ona być rozpoznana dopiero po uwzględnieniu istoty zmian,
ogólnego stanu ustroju itd. W ten sposób stają się jasne granice badania
morfologicznego: umożliwia ono wyłącznie rozpoznanie objawów. W tych
wypadkach wprawdzie, kiedy objaw jest charakterystyczny, czyli wyłączny
dla schorzenia, a więc patognomoniczny, rozpoznanie objawowe pozwala na
ustalenie choroby.
Jeśli jednak zmiany morfologiczne nie wykazują cech patognomonicznych, rozpoznanie powinno być oparte na badaniu histologicznym, bakte
riologicznym i ogólnoklinicznym.
C. J e d n o s t k i p o s t a c i o w e . Osutki występujące na skórze
złożone są z rozmaitego rodzaju zmian, zwanych wykwitami skórnymi,
ejflorescentio, które w zależności od budowy i istoty przybierają nader
rozmaite cechy morfologiczne. D l a ułatwienia opisu osutek wydzielono
szereg wykwitów wyróżniających się częstością występowania oraz stałością
swych cech. Nazywamy je jednostkami postaciowymi osutek; są one pod
stawą do morfologicznego rozpoznania chorób skóry. Doniosłość tych jed
nostek postaciowych dla rozpoznawania chorób skóry najlepiej określa
Brocq, porównując je do alfabetu, z którego złożone są zmiany wypisane
na skórze przez chorobę.
Najczęściej odróżnia się wykwity pierwotne i wtórne, czyli powstające
z pierwotnych; podział taki nie jest zupełnie słuszny; dosyć powiedzieć, że

27

Wstępne uwagi rozpoznawcze

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

ten sam wykwit bywa niekiedy pierwotny, w innych razach jest on wtórny.
Dotyczy to na przykład łusek; wtórne w złuszczaniu pozapałnym lub przy
ustępowaniu innych wykwitów, są one pierwotne w łupieżu pstrym. T o
samo powiedzieć można o grudce — pierwotna w łiszaju Wilsona, rozwija
się ona z plamki kiłowej w kile i może tu być uważana za wtórną; z tych
względów podział na wykwity pierwotne i wtórne porzucam.
Osutki mogą składać się z jednego typu wykwitów — osutki jednopostaciowe (exanthema monomorphum) lub z wykwitów rozmaitego typu
— osutki wielopostaciowe (exanthema polymorphum).
Jednostki postaciowe rzadko bywają swoiste dla tej lub innej choroby;
przeciwnie, wykwity bardzo podobne zewnętrznie wystąpić mogą w schorze
niach etiologicznie różnych; tak na przykład wykwity plamiste widujemy
w gruźlicy, w kile, w rozmaitych zatruciach, w ostrych chorobach zakaźnych
itd. Często jednak są te jednostki postaciowe nieco odmienne pod względem
morfologicznym, a niekiedy nawet patognomoniczne dla niektórych schorzeń,
tak więc guzki gruźlicze różnią się nieco od kiłowych, podobnie jak plamki
różyczki kiłowej różnią się od różyczki odrowej itd. T a okoliczność uzasad
nia konieczność bardzo dokładnego badania morfologicznego zmian skóry,
nieznaczne bowiem i na pozór mało ważne szczegóły morfologiczne wykwitu
mogą być pomocne w rozpoznaniu.
Jednostki postaciowe dermatologiczne są następujące:
1. Plama — macula,
2. Rumień — erythema,
3. Grudka — papula,
4. Bąbel — urtica,
5. Guzek — tuberculum,
6. Guz — nodus,
7. Pęcherzyk — vesicula,
8. Pęcherz — bulla,
9. Krosta — pustula,
10. Tarczka — scutulum,
11. Łuska — squama,
12. Strup — crusta,
13. Nadżerka — erosio,
14. Przeczos — excoriatio,
15. Rozpadlina — rhagada,
16. Wrzód — ulcus,
17. Blizna — cicatrix.
18. Obrzęk — oedema.
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I . P l a m a , macula. Plamą nazywamy wykwit polegający na zmia
nie zabarwienia skóry na przestrzeni ograniczonej; jest to zatem wykwit
wywołujący u badającego wrażenie wzrokowe, nie dający się natomiast
stwierdzić dotykiem. Jak z tego wynika, plama nie różni się od otoczenia
spoistos'cią, nie jest ani wyniosła, ani zagłębiona, powierzchnia jej może się
jednak złuszczać.
Wielkos'ć plam, zarysy i ich barwa bywają bardzo rozmaite, co tłumaczy
się różnorodnością ich budowy i pochodzenia. Przy rozpoznawaniu osutek
plamistych nie należy ograniczać się do opisowej strony zagadnienia, lecz
również ustalić pochodzenie, istotę i siedlisko plam w powłokach. D o zrozu
mienia sposobu powstawania plam konieczna jest znajomość elementów
tworzących normalną barwę skóry. W rasie białej ulega ona znacznym
wahaniom osobniczym i topograficznym, zależy od pory roku i klimatu,
zmienia się z wiekiem osobnika i ulega rozmaitym wpływom zewnętrznym.
Opisanie barwy skóry normalnej jest niemożliwe i zbyteczne, jest ona bo
wiem każdemu znana, a określana bywa jako cielista w rasie białej; w rasach
kolorowych jest ona żółta, brunatna, hebanowa. Zabarwienie skóry zależy
od naturalnego niebieskawo-białego odcienia tkanki łącznej klejorodnej,
tworzącej skórę właściwą, od obecności krwi, wypełniającej naczynia i prze
świecającej przez naskórek, mający barwę żółtą; wreszcie od ilości i roz
mieszczenia barwnika w skórze i w naskórku. Warstwa ziarnista naskórka
przytłumia czerwoną barwę krwi i brunatną barwnika, zlewa je, odgrywając
rolę szyby matowej, tłumiącej kontrasty zabarwienia.
Plamy mogą być przelotne, szybko przemijające. Przykładem takich
plam jest marmurkowanie skóry oraz plamy powstające skutkiem zmian
w ukrwieniu powłok. Plamy powstające wskutek zmian w budowie anato
micznej skóry utrzymują się czas dłuższy, a niekiedy są trwałe. Wymienić
tu można zaburzenia barwnikowe, obecność nacieku i złogów substancji
obcych, a wreszcie zwyrodnienie tkanki łącznej skóry. Plamy utrzymujące
się czas dłuższy w miarę starzenia się mogą zmieniać swą barwę lub odcień;
ma to miejsce np. w plamicach, wywołanych przemianą barwnika krwio
pochodnego z hemoglobiny w hemosyderynę, oraz w plamach kiłowych
wskutek rozpadu komórek nacieku. Niekiedy kształt, barwa, brzegi lub
wzajemne rozłożenie plam są tak charakterystyczne, że już na tej podstawie
daje się ustalić rozpoznanie.
Przy badaniu plam posługujemy się:
— wzrokiem w celu ustalenia ich wielkości, barwy i rozmieszczenia;
— dotykiem dla zbadania ciepłoty i złuszczania powierzchni;
— szkiełkiem przedmiotowym lub zegarkowym, którym uciskamy
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skórę po uprzednim usunięciu z jej powierzchni łusek łub strupów,
zaciemniających obraz. Diaskopią taka wykazuje, czy zmiana barwy
plamy zależy od rozszerzenia naczyń, czy też od czynników innych, jak
nacieki, wylewy krwawe itd. W pierwszym wypadku plama zmienia
barwę przez usunięcie z niej krwi, w dmgim — zachowa zabarwienie
poprzednie.

Plamy powstawać mogą wskutek nieprawidłowości w naskórku zrogowaciałym; plamy takie występują w grzybicach naskórka, a powierzchnia
ich nieznacznie się złuszcza z powodu rozpulchnienia naskórka przez paso
żyty. Przykładem takich płam może być łupież pstry, pityriasis versicolor,
w którym powstają brunatne lub żółte plamy rozmaitej wielkości, o zarysach
nieprawidłowych, dobrze odgraniczone od otoczenia, o powierzchni lekko
złuszczającej się.
2miany warstwy ziarnistej, w szczególności jej brak, prowadzą do
powstawania plam czerwonych, pozbawionych jednak cech stanu zapalnego,
jak to widzimy w łuszczycy.
Również w wyniku nieprawidłowości w naskórku żywym, w szczegól
ności w razie nadmiaru lub braku barwnika w warstwie podstawnej, powsta
wać mogą plamy; barwnik skupić się może tu w ilości nadmiernej lub nie
wystarczającej, prowadząc do powstawania przebarwień lub plam odbarwio
nych; przykładem takich plam mogą być plamiste znamiona barwnikowe
i bezbarwne oraz bielactwo nabyte lub kiłowe.
Plamy wywołane zmianami w skórze właściwej bywają nader różno
rodne; naczynia krwionośne mogą być rozszerzone i rozwinięte nadmiernie
przez wadę rozwojową; powstają w ten sposób znamiona naczyniowe pla
miste lub też istnieje rozszerzenie naczyń, wywołane przez stan zapalny, pro
wadzący do plam rumieniowatych.
Plamy mogą powstać przez nagromadzenie w skórze melaniny lub
barwnika krwiopochodnego (haemosiderosis) po wylewach krwawych;
wreszcie plamy mogą powstać jako skutek istnienia w skórze właściwej lueznacznych nacieków zapalnych (różyczka kiłowa).
Jak z powyższego wynika, siedlisko i podłoże anatomiczne plam może
być rozmaite; w zależności od swej istoty anatomicznej i pochodzenia plamy
wykazują duże różnice morfologiczne, a badanie kliniczne ma na celu ustale
nie przyczyny tych różnic.
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Jak widzimy, wykwit tak prosty z punktu widzenia morfologicznego,
jak plama, może być wywołany przez przyczyny nader rozmaite i mieć sied
lisko w rozmaitych warstwach skóry.
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Najważniejsze odmiany wykwitów plamistych są następujące:
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r ó ż y c z k a , roseola; nazwą tą określamy osutkę uogólnioną, złożoną
z poszczególnych wykwitów wielkości rozmaitej, od milimetra do kilku centy
metrów średnicy, zabarwienia różowego lub czerwonego; istotą anatomiczną
tych wykwitów jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i naciek w ich otocze
niu; przykładami są tu różyczka kiłowa i durowa;
o s u t k i r u m i e n i o w a t e polegają na stanie zapalnym, zazwyaaj
uogólnionym; najczęściej widujemy je w ostrych schorzeniach zakaźnych
oraz w zatmciach i samozatmciach; przykładami są tu osutka odrowa, wy
stępująca w postaci zmian uogólnionych, symetrycznie ułożonych; osutka ta
złożona jest z licznych plam rumieniowatych, barwy czerwonej lub lekko
siniczej, przedzielonych pasemkami skóry zdrowej; plamy są zazwyczaj
drobne, zarysy ich niezbyt ostre;
osutka płonicowa
jest również uogólniona, barwy jaskrawo
czerwonej, złożona z drobnych, lecz tak licznych i gęsto ułożonych plam,
że następuje ich zlanie; skóra wykazuje w tych wypadkach cechy ostrego
stanu zapalnego, silne zaczerwienienie i obrzęk;
o s u t k i w y b r o c z y n o w e polegają na wylewach krwawych,
dzięki czemu występują plamy czerwone, stopniowo zmieniające swe zabar
wienie; ucisk nie wywołuje zmiany zabarwienia tych plam, powstają one
w rozmaitych zatmciach i samozatmciach, w chorobach zakaźnych oraz
w schorzeniach układu krwiotwórczego; niekiedy występują wyłącznie wylewy
krwawe, w innych wypadkach wylewy te poprzedzone są ostrym stanem
zapalnym; cechy morfologiczne plam wybroczynowych bywają bardzo roz
maite; jeśli są to wykwity kropkowate, nazywamy je petociami — patechiae;
przybierają one niekiedy kształt łinijny, smugowaty •— vibices; jeśli wybroa y n y są duże, nazywamy je krwiakami — haematoma; mogą one powsta
wać nie tylko w skórze, lecz również w tkance podskórnej;
sinica,
cyanosis, polega na sinoczerwonawym zabarwieiuu skóry,
zależnym od zaburzenia w krążeniu i niedotlenieniu k r w i ; jeśli jest ona uogól
niona, trudno mówić o osutce plamistej, lecz o zmianie zabarwienia skóry;
sinica może jednak wystąpić w postaci osutki plamistej lub siatkowatej; przy
kładem jest tu marmurkowanie; skóra sinicza często jest nieco obrzęknięta
i zimna;
p l a m y b a r w n i k o w e mają rozmaite pochodzenie, zawsze pole
gają jednak na nagromadzeniu w skórze, w naskórku albo w obu tych
warstwach barwnika o cechach melaniny; plamy te mogą być wrodzone
i polegać na wadzie rozwojowej — znamiona barwnikowe — niogą zależeć
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Rumienie utrzymujące się przez czas dłuższy pozostawiają nierzadko
zmiany barwnikowe, nigdy nie wytwarzają natomiast blizn. Zazwyczaj wy
wołują one objawy podmiotowe w postaci swędzenia i bolesności. Zmiany
histologiczne w rumieniu są bardzo proste; w skórze właściwej stwierdza
się stan zapalny; jest ona, podobnie jak i naskórek, obrzęknięta, naczynia
krwionośne są rozszerzone i przekrwione, a w otoczeniu ich stwierdza się
obecność nieswoistych nacieków komórkowych. Niekiedy rumień uogólnia
się, zajmując całą skórę; zmiany zapalne mogą utrzymać się czas dłuższy,
wywołując obrzęk skóry, tkanki podskórnej i wtórne złuszczanie naskórka;
taki rumień nazywamy erytrodermią. Termin ten, wzięty z mianownictwa
łacińskiego, nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim. Nazwą
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od działania czynnika zakaźnego — plamy powstające w kile — lub mogą
polegać na zaburzeniach czynności barwnikotwórczej skóry;
p l a m y n a c z y n i o w e związane z nieprawidłowością w ilości
i budowie naczyń krwionośnych wykazują cechy nader charakterystyczne,
dzięki swej barwie;
plamy powstające
na s k u t e k w p r o w a d z e n i a z
z e w n ą t r z c i a ł obcych, czyli tak zwane tatuaże, wykazują cechy tak
charakterystyczne, że z łatwością są rozpoznawane.
2. R u m i e ń , erythema. N a pierwszy rzut oka rumień podobny
jest do plamy, co jest tym bardziej zrozumiałe, że istnieje szereg
przejść stopniowych od plamy do właściwego rumienią, w związku z czym
mówi się również o plamach rumieniowatych. Między tymi zmianami ist
nieje jednak różnica zasadnicza. Rumieniem właściwym nazywamy mniej
lub więcej rozległe zaczerwienienie skóry, któremu towarzyszą objawy
wysiękowe. N i e należy natomiast nazywać mmieniem zaczerwienienia wy
wołanego przemijającym rozszerzeniem naczyń skutkiem gry naczynioworuchowej pod wpływem na przykład czynnika psychicznego. W termino
logii łacińskiej różnica ta nie zostaje wprawdzie zachowana, wspomniane
zaczerwienienia naczyniowomchowe noszą bowiem również nazwę rumieni
•— erythema emotionale, erythema e pudore itd., nie jest to jednak mia
nownictwo trafne. W terminologii polskiej może być ono poprawione przez
użycie nazwy „zaczerwienienie" do zmian polegających wyłącznie na
przekrwieniu i „rumień" — do wykwitów zaczerwienionych i zapalnych.
Z tego wynika, że w rumieniu istnieją dwa składniki, a mianowicie roz
szerzenie naczyń i wysięk. Rumienie mogą zajmować przestrzenie mniej
lub więcej rozległe; niekiedy bardzo rozległe. Niekiedy rozszerzają się
one obwodowo, wytwarzają figury pełzakowate —• erythema gyratum,
migrans lub wykazują układ koncentryany •—• erythema iris.
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erytrodermii określamy uogólniony złuszczający stan zapalny skóry. Przy
kładem erytrodermii może być zapalenie skóry, występujące na tle zatrucia
arsenem, łuszczyca uogólniona oraz niektóre odrębne uogólnione choroby
skóry. Skóra w erytrodermii jest zaczerwieniona i gorąca, sprawia ona wra
żenie suchej, mimo że chory może się pocić; suchość ta tłumaczy się nie
wystarczającą i wadliwą produkcją łoju oraz wzmożonym parowaniem
i wysychaniem powierzchni.
Skutkiem zwiększonego oddawania ciepła przez przekrwioną skórę,
chorzy z objawami erjdrodermii odczuwają zimno, mimo podwyższonej
ciepłoty powłok, a niekiedy i ogólnej. Etiologia erytrodermii bywa roz
maita, co jest zrozumiałe, erytrodermią nie jest bowiem chorobą, lecz
objawem występującym w przebiegu wielu innych chorób skóry. Zgodnie
z zapatrywaniami Brocqa dzieli się erytrodermie na pierwotne, czyli mające
cechy odrębnych chorób skóry, i wtórne, powstające przez uogólnienie
innych chorób, takich np. jak łuszczyca, wyprysk, liszaj Wilsona itd.
3. G r u d k a , papula, polega na skupieniu tkanki w nadmiarze
i daje się stwierdzić nie tylko wzrokiem, lecz również dotykiem w postaci
wyniosłego wykwitu o spoistości wzmożonej.
W zależności od istoty i nasilenia sprawy chorobowej wyniosłość ta
bywa rozmaita, niekiedy zaledwie dostrzegalna, w innych razach grudki
mogą osiągnąć grubość centymetra, a nawet większą, co widzimy w grud
kach przerosłych i olbrzymich. Ustępujące grudki nie pozostawiają blizny,
co odróżnia je od elementów bardzo do nich podobnych, lecz prowadzących
do bliznowacenia, a mianowicie od guzków, tuberculum.
Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadkach wyjątkowych, a miano
wicie w razie bardzo długiego utrzymywania się gmdek, jak np. w niektó
rych postaciach liszaja Wilsona, powstawać mogą nieznaczne blizny.
Umiejscowienie grudek, podobnie jak plam, może być rozmaite; mogą
one powstać w skórze właściwej, w naskórku lub jednocześnie w skórze
i w naskórku; w związku z tym odróżniamy grudki naskórkowe — łusz
czycą brodawki młodocianych; skórne — grudki kiłowe, oraz mieszane, czyli
skórno-naskórkowe — grudki liszaja czerwonego i przerosić grudki kiłowe.
Istota zmian chorobowych, prpwadząca do powstawania gmdek, bywa roz
maita; grudki mogą bowiem powstać przez nowotworzenie tkanki — gmdki
łuszczycowe, brodawki, w wyniku nacieków zapalnych — gmdki kiłowe,
a wreszcie wskutek odkładania się w skórze substancji obcych — kępki
żółte (xanthoma).
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Cechy morfologiczne grudek nierzadko zdradzają ich budowę i po
chodzenie, a niekiedy umożliwiają ustalenie rozpoznania. Grudki skórne
(naciekowe) mają zazwyczaj zarysy kopulaste i barwę czerwoną, podstawa
ich jest twarda; drapanie powierzchni takiej grudki nie doprowadza do
jej zniknięcia, zmiany bowiem tkankowe, stanowiące ich istotę, są głębokie
i nie dają się usunąć.

G m d k i polegające na obecności złogów ciał obcych wyróżniają się
żółtawą barwą i dużą spoistością.
Grudki mogą być bardzo podobne do niekórych innych wykwitów
skórnych, zwłaszcza do bąbli pokrzywkowych, guzków i pęcherzyków; przy
różnicowaniu ich korzystać można z następujących wskazówek:
G m d k a różni się od bąbla szybkością powstawania; bąbel pow
staje i ustępuje szybko, niekiedy w przeciągu kilku minut, gmdka
natomiast rozwija się powoli i utrzymuje czas dłuższy. Ponadto przy
ucisku szkiełkiem gmdka naciekowa, czyh skórna często prześwieca
w postaci plamki żółtej czy bmnatnej, bąbel znika nie pozostawiając
śladu; spoistość gmdki jest znacznie większa od spoistości bąbla,
grudka zazwyczaj nie wywołuje objawów podmiotowych, bąbel nato
miast wywołuje zazwyczaj uczucie swędzenia lub pieczenia.
Różnica pomiędzy gmdką i guzkiem polega na tym, że gmdka
nie pozostawia blizn, natomiast guzek zawsze wytwarza bliznę; prócz'
tego gmdka jest zawsze wyniosła, niektóre guzki natomiast tkwią
głęboko w skórze właściwej i nie uwypuklają powierzchni.
Głębokie, drobne pęcherzyki przypominać mogą niekiedy gmdki,
stąd nazwa vesico-papula; dla odróżnienia można nakłuć -wykwit
cienką igłą, przy tym z pęcherzyka wydobywa się płyn. Również
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G m d k i naskórkowe nierzadko mają barwę otaczającego naskórka, są
płaskie, jak gdyby ścięte na szczycie, jak to bywa w brodawkach młodo
cianych. Zadrapanie powierzchni takiej gmdki może usunąć zgmbiały na
skórek, a przez to całą gmdkę. G m d k i naskórkowe zależeć mogą od zgmbienia rozmaitych warstw naskórka; niekiedy istnieje zgmbienie wszystkich
jego warstw, w następstwie czego powstają gmdki akantotyczne, przykła
dem których może być liszaj zwykły; czasem ma miejsce zgmbienie wy
łącznie naskórka zrogowaciałego, hyperkeratosis; przykładem takich gmdek
hiperkeratotycznych są niektóre znamiona naskórkowe; czasem znowu
istnieje nie tylko zgmbienie naskórka, lecz również rogowacenie niepra
widłowe; tego rodzaju gmdki widujemy w łuszczycy, grudki parakeratotyczne.
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sposób ustępowania tych wykwitów jest odmienny: pęcherzyk przysycha w strup, gmdka złuszcza się lub stopniowo przypłaszcza się,
ustępując pozostawia przebarwioną plamę.
Najczęstsze odmiany grudek są następujące:

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

— gmdki naciekowe, przykładem mogą tu być zwykłe grudki
kiłowe, są one okrągłe, kopulaste, wykazują dosyć znaczną spoistość;
— gmdki przymieszkowe są zazwyczaj bardzo małe, wielkości
ziarna maku, mają kształt stożkowaty z hiperkeratotycznym czopem
na szczycie, dającym się niekiedy usunąć drapaniem; przymieszkowe
gmdki mogą powstawać wskutek nadmiernego rogowacenia ujścia
mieszka, keratosts suprafolUcularis, lub też wskutek nacieku w otocze
niu mieszka, gmdki przymieszkowe kiłowe;
— gmdki złuszczające, papulae squamosae, pokryte są warstwą
łusek rozmaitej gmbości; przy badaniu takich gmdek należy roz
strzygnąć, czy chodzi wyłącznie o nieprawidłowe rogowacenie, czy też
prócz wadliwego rogowacenia istnieje również naciek podstawy
gmdki; pierwszy rodzaj grudek charakteryzuje łuszczycę i inne łuszczycowate schorzenia naskórka, dmgi — schorzenia wywołujące
zmiany głębsze, np. kiłę; dla rozstrzygnięcia należy zdrapać po
wierzchnię gmdki;
— gmdki sączące, papulae madidantes, powstają skutkiem zmięk
czenia i złuszczania naskórka zrogowaciałego; przykładem są tu nie
które odmiany gmdek kiłowych;
— gmdki hiperkeratotyczne charakteryzuje wybitne zgmbienie
warstw zrogowaciałych, widujemy je w okolicach drażnionych i o na
skórku gmbym; przy badaniu takich grudek konieczne jest rozstrzy
gnięcie, czy podstawa gmdki wykazuje naciek, czy też gmdka w całości
polega na zgmbieniu naskórka;
— gmdki owrzodziałe, papulae ulcerosae, w niektórych schorze
niach, w szczególności w kile wykazują skłonność do rozpadu; powstają
przy tym owrzodzenia, podstawa których wykazuje naciek — resztki roz
padającej się gmdki;
— mianem lichenizacji określamy skupienie licznych grudek na
skórkowych; proces ten rozpoczyna się od nasilenia normalnego
bmzdowania skóry wskutek zgmbienia poletek i pogłębienia bruzd
między nimi;
— niektóre rodzaje gmdek wykazują tendencję do wzrostu obwodo
wego, osiągając rozmiary bardzo duże; przykładem takich gmdek są
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W związku z powyższym zrozumiałe staje się zachowanie kliniczne
bąbli, ich szybkie powstawanie i znikanie w odróżnieniu od gmdek, które
jako twory tkankowe, powstają powoli i utrzymują się czas dłuższy.
Bąble wywołują zazwyczaj silne swędzenie, co poniekąd tłumaczy się
stanem zapalnym, towarzyszącym ich powstawaniu, nie wytwarzają one
blizn, mogą natomiast pozostawić plamy barwnikowe; przy ucisku bąbla
szkiełkiem (diaskopią) skóra przybiera zabarwienie normalne. Wielkos'ć
i zarysy bąbli bywają nader rozmaite, niekiedy są to wykwity o s'rednicy
0 , 5 — I cm, czasem osiągają one rozmiary olbrzymie, zajmując rozległe
przestrzenie skóry; niektóre bąble wykazują kształt okrągły, prawidłowy,
w innych wypadkach mają one zarysy festonowate lub też zupełnie nie
regularne. Bąble powiększają się zazwyczaj bardzo szybko, częściowo ustę
pując, w innych okolicach łącząc się z sąsiadującymi. Wyniosłość wy
twarzana przez bąble jest zazwyczaj nieznaczna i osiąga zaledwie i — 2 mm;
brzegi bąbli są strome, powierzchnia płaska, naskórek na nich nie jest
zmieniony i nie złuszcza się.
Przykładem bąbli są wykwity występujące po oparzeniu pokrzywą lub
po ukłuciu przez niektóre owady (komary), oraz zmiany występujące w
chorobie zwanej pokrzywką łub w następstwie mechanicznego podrażnienia
skóry — dermątografizm; w istocie swej bąble można uważać za gmdki
obrzękowe, pośrednie pomiędzy rumieniem i grudką.
5. G u z e k , tuberculum. Guzek, podobnie jak gmdka, jest tworem
tkankowym, jednakże w odróżnieniu do gmdki, która może być skórna, na
skórkowa lub mieszana skórno-naskórkowa, guzek zawsze jest elementem
skórnym, a więc umiejscowionym w skórze właściwej i zbudowanym z tkanki
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grudki w łuszczycy, dochodzące do wielkości monety, dłoni, a nawet
większej; niektórzy nazywają takie wykwity blaszkami, termin ten
jednak nie jest dokładny i dlatego, zdaniem moim, jest zbyteczny;
— grudki mogą mieć kształt rozmaity, sąsiadujące mogą łączyć się,
tworząc skupienia rozmaitego kształtu — papulae aggregatae, orbiculares, gyratae.
4. B ą b e l , urtica, podobnie jak grudka, jest tworem wyniosłym
ponad otoczenie, o barwie rozmaitej — cielistej, białej, różowej lub bm
natnej i o rozmiarach bardzo rozmaitych. N a pierwszy rzut oka jest on
bardzo podobny do gmdki, różni się jednak od niej istotą tkankową,
budową oraz odmiennym przebiegiem. G m d k a jest wytworzona przez nad
mierne skupienie tkanki, istotą anatomiczną bąbla jest natomiast nadmiar pły
nu surowiczego, szybko wydostającego się z naczyń i wchłanianego przez
tkankę łączną skóry, która przez to pęcznieje i uwypukla powierzchnię.
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zapalnej, a zatem z nacieku. Drugą cechą zasadniczą, charakteryzującą guzek
i wyróżniającą go od gmdki, jest ta okoliczność, iż guzek zawsze pozostawia
po sobie bliznę, gmdki natomiast, jak wskazałem, ustępują bez pozosta
wienia blizn.
Rozmiary i stopień wyniosłości guzków nad powierzchnią są rozmaite,
czasem są to wykwity małe, wielkości ziarna maku, tuberculum miliare,
kiedy indziej osiągają one wielkość grochu lub fasoli — tuberculum giganteum. Mogą one tkwić głęboko w skórze, nie uwypuklając jej, a tylko
przeświecając przez nią barwą żółtą lub brunatną, występującą szczególnie
wyraźnie przy ucisku szkiełkiem. Takie guzki widujemy często w toczniu
gmźliczym i prosówkowym. Guzki kiłowe i przerosłe gmźlicze mogą osią
gać rozmiary fasoli lub grochu, spoistość ich jest rozmaita — miękkie
w gmźlicy, są one bardzo twarde w kile, a zwłaszcza w trądzie.
W zależności od czynników dodatkowych powierzchnia guzków może
być gładka, złuszczająca lub hiperkeratotyczna.
Guzki, zwłaszcza kiłowe, wykazują często skłonność do wzrostu obwo
dowego, wytwarzając figury obrączkowate i festonowate, mogą one ulec
owrzodzeniu.
Guzki występują wyłącznie w przewlekłych chorobach zakaźnych,
a więc w gruźlicy, kile i trądzie, przy tym nierzadko ich cechy morfologiczne
są znamienne dla każdej z tych chorób. T a k więc guzki gruźlicze zazwyczaj
są mniejsze od kiłowych, tkwią w skórze głębiej, wyróżniają się barwą
żółtobmnatną i małą spoistością, natomiast kiłowe są większe, raczej brunatnoczerwone, o spoistości większej od gruźliczych i wykazują wybitniejszą
skłonność do rozpadu.
Guzki wystąpić mogą jako twory pojedyncze lub zgrupowane, utrzy
mujące się czas nader rozmaity i ustępujące z pozostawieniem blizny; guzki,
nie wywołują objawów podmiotowych; diaskopią wykazuje w nich obecność
nacieku.
6. G u z , nodus, tuber. Definicja guza jest niezmiernie tmdna
z uwagi na różnorodność zmian obejmowanych tym terminem; na ogół jest
to twór mniej lub więcej wyraźnie odgraniczony od otoczenia, wielkości
rozmaitej, ale raczej duży, leżący na rozmaitej głębokości skóry lub tkanki
podskórnej.
Istota anatomiczna, tkankowa guzów jest bardzo rozmaita, zaliczamy
bowiem do tej jednostki postaciowej nieprawidłowości rozwojowe, jak no
wotwory łagodne i złośliwe, nacieki zapalne oraz złogi ciał obcych i tor
biele. Pojęcie to określa raczej rozmiary wykwitu niż jego istotę. Dowodem
tego są nerwówłókniaki, występujące w chorobie Recklinghausena; wykwity
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małe, występujące na skórze lub na nerwach, nazywamy grudkami, duże
zaś guzami, mimo że przyroda ich jest taka sama jak małych.
Z punktu widzenia ich istoty, przebiegu i budowy odróżnić należy
następujące rodzaje guzów:

— G u z y z a p a l n e o p r z e b i e g u p o d o s t r y m i prze
wlekłym; guzy takie powstają najczęściej w przewlekłych chorobach
zakaźnych, jakimi są: gruźlica, kiła, grzybice głębokie, ziarniniak grzy' biasty. W tych przypadkach wytwarzają się z rozmaitą szybkością, ale
najczęściej w przeciągu 2—4 tygodni, guzy podskórne lub głębsze,
rozmaitej wielkości; wykazują one słabo nasilone objawy zapalne, a po
pewnym czasie ulegają rozpadowi, często wydzielając treść charakte. rystyczną; guzy te przybierać mogą cechy nader odrębne: kilaki, gruź
lica rozpływna, promienica.
— G u z y n o w o t w o r o w e pozbawione są cech zapalnych
i wykazują przebieg przewlekły, jedne z nich — najczęściej są to guzy
wrodzone lub nowotwory łagodne — nie wykazują skłonności do .
wzrostu i rozpadu, inne, jak np. nabłoniaki, po pewnym czasie ule
gają owrzodzeniu, jednak pozbawione są cech stanu zapalnego pier
wotnego.
"W związku z taką różnorodnością guzów stoi ich mianownictwo nie
jednolite; tak więc guzy zapalne nazywamy w terminologii łacińskiej —•
nodus, guzy zapalne o przebiegu przewlekłym, wykazujące przy tym skłon
ności do rozmiękania i rozpadu, często określane są nazwą gumma, guzy
nowotworowe najczęściej noszą nazwę —• tumor.
Przy badaniu guzów należy rozstrzygnąć przede wszystkim, czy
wykazują one cechy zapalne czy też nowotworowe; jeśli zapalne — wypada
zbadać cechy tego stanu zapalnego w celu wyjaśnienia jego etiologii. Jeśli guz
wykazuje cechy stanu nowotworowego, rozstrzygnąć należy, czy jest on
wrodzony, czy nabyty i z jakiej tkanki pochodzi — tłuszczowej, nerwowej,
łącznej lub z nabłonka; wreszcie zbadać należy, czy chodzi o nowotwór
złośliwy, czy łagodny. Podczas badania guzów nie należy pominąć zbadania
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— G u z y o p r z e b i e g u o s t r y m ; najczęściej powstają one
nagle wskutek ostrego stanu zapalnego w skórze właściwej, w tkance
podskórnej lub w okostnej. Guzy te są bardzo bolesne, osiągają wiel
kość kilku lub kilkunastu centymetrów, są kopulaste, barwa ich jest
czerwona lub czerwonobrunatna, nie wykazują skłonności do rozpadu
i ustępują bez pozostawienia blizn. Przykładem takich guzów ijioże
być rumień guzowaty, erythema nodosum.
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stanu ol^olicznych gruczołów chłonnych oraz wydzieliny z guzów rozpadają
cych się.
7. P ę c h e r z y k , veskuła, jest małą, zazwyczaj półkolistą wy
niosłością o zawartości płynnej, przezroczystej; po nakłuciu wypływa z niej
ciecz surowicza. Pęcherzyk powstaje na rozmaitej głębokości naskórka lub
na granicy ze skórą właściwą, toteż badając należy określić grabość
pokrywy, co pozwala wnioskować o jego umiejscowieniu. Pęcherzyki pow
stać mogą na skórze nie zmienionej lub też, co jest częstsze, na wykazującej
zmiany zapalne. Pęcherzyki powierzchowne pękają łatwo, a ich zawartość
szybko zasycha w strup, głębokie utrzymują się dłużej i przysychają stop
niowo, wytwarzając łuskę mocno przylegającą do powierzchni. W następ
stwie pękania pęcherzyków powstać mogą powierzchnie obnażone z naskórka
zrogowaciałego, a przez to sączące; pęcherzyki głębsze zazwyczaj zasychają
w stmp lub w łuskę, gdyż ich pokrywa jest gruba i oporna na urazy.
W niektórych przypadkach surowiczy płyn pęcherzyka stopniowo męt
nieje, wytwarzając postać pośrednią pomiędzy pęcherzykiem a krostą, czyli
pęcherzyk zropiały (uesico-pustula); niekiedy znowu pęcherzyk zawiera
bardzo mało płynu, a przy tym umiejscowiony jest tak głęboko, że przypo
mina więcej gmdkę niż pęcherzyk (papulo — uesicula); rozpoznanie takiej
gmdki wysiękowej i odróżnienie jej od gmdki tkankowej winno być oparte
nie tylko na jej cechach morfologicznych, lecz również na sposobie powsta
wania i zejściu. Mianowicie pęcherzyk, nawet bardzo głęboko usadowiony,
powstaje szybko, a ustępując wywołuje sączenie lub przysycha w stmp;
gmdka natomiast, jako twór tkankowy, rozwija się znacznie wolniej, utrzy
muje się dłużej, nie przekształcając się w stmp i nie wywołując sączenia.
Pęcherzyki powstają zawsze w naskórkp, ale w sposób rozmaity; w nie
których schorzeniach tworzą się one w komórkach naskórkowych, przez na
wodnienie (pęanienie) ich zarodzi; przykładem takich pęcherzyków są:
półpasiec, opryszczki, ospa wietrzna. Zarysy pęcherzyków w tych chorobach
są strome, dobrze odgraniczone od otoczenia; nazywamy je pęcherzykami
śródkomórkowymi.
W innych schorzeniach, przykładem których może być wyprysk, eczema,
płyn surowiczy gromadzi się między komórkami naskórka, które zostają
porozsuwane przez gromadzący się płyn i tworzą rodzaj siateczki; stan taki
nazywamy gąbczastym, status spongtosus. Takie pęcherzyki mają brzegi
zatarte, zarysy kopulaste, a jeśli zawierają mało płynu, imitują nierzadko
^ m d k i . Pęcherzyki takie nazywamy międzykomórkowymi.
8. P ę c h e r z , bulla. N a ogół pęcherze są większe od pęcherzyków;
rozmiary ich są jednak rozmaite — znamy pęcherze duże i małe, toteż
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Istnieją więc pęcherze naskórkowe, graniczne skórno-naskórkowe
i skórne, powstające w skórze właściwej. W zależności od głębokości pęcherza
grubość jego pokrywy bywa rozmaita, a co zatem idzie, również oporność
na urazy i skłonność do pękania —• ulegają dużym wahaniom.
Pęcherze powstają zawsze przez szybkie gromadzenie się płynu suro
wiczego lub surowiczo-krwawego, przy czym tkanki ulegają rozdarciu i wy
twarza się komora wypełniona płynem. Sposób powstawania pęcherzy różni
się więc od sposobu powstawania pęcherzyków.
Wielkość pęcherzy bywa rozmaita, niekiedy mają one rozmiary
I — 2 mm, w innych wypadkach osiągają wielkość jaja kurzego i większą.
Stopień wypełnienia pęcherzy płynem ulega dużym wahaniom, w związku
z czym pokrywa ich może być silnie napięta, a zarysy pęcherza kopulaste,
lub pofałdowana, wiotka, gdy wypełnienie pęcherza nie jest całkowite.
Podobnie jak pęcherzyki, pęcherze bywają jednokomorowe lub wielokomorowe i mogą powstawać w skórze prawidłowej lub też poprzednio zmienio
nej. W związku z tym w oparzeniach lub w ipęch&rzycy widzimy niekiedy
pęcherze na skórze, nie wykazującej zmian chorobowych; kiedy indziej
występowanie pęcherzy poprzedzone jest innymi zmianami (zapalnymi,
zanikowymi); w takich przypadkach w otoczeniu pęcherzy stwierdza się
rozmaite nieprawidłowości.
Niekiedy pęcherze powstają w powłokach obrzękniętych i rozpulchnionych do tego stopnia, że naskórek przesiąknięty płynem ulega zmacerowaniu,
rozmięka i spełza, skutkiem czego nie dochodzi do wytworzenia właściwych
pęcherzy, a więc komór wypełnionych płynem, lecz powstają obszerne po
wierzchnie, pozbawione naskórka powierzchownego. Mimo braku pęcherzy
właściwych takie stany zapalne zaliczamy również do schorzeń pęcherzo
wych, ponieważ sprawa chorobowa w istocie jest identyczna ze sprawami
doprowadzającymi do powstawania pęcherzy typowych.
W innych schorzeniach znowu, przez wydłużenie brodawek skórnych
dno pęcherza ulega bujaniu; wobec tego zaś, że pokrywa pęcherza pęka,
powstaje twór brodawkowaty, niczym nie przypominający pęcherza pier-
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podział i rozpoznanie tych jednostek skórnych na podstawie wielkości nie
jest możliwe. Różnicowanie ich winno być oparte przede wszystkim na ich
budowie i sposobie powstawania. Pęcherzyki, jak już wskazałem, są zawsze
naskórkowe, a przy tym powstają bądź wewnątrz komórek naskórka, bądź
między nimi. Pęcherze natomiast powstać mogą zarówno w samym naskórku,
na rozmaitej jego głębokości, jak na granicy skórno-naskórkowej, a wreszcie
nawet w skórze właściwej.
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wotnego, w istcKie jednak będący wybujałym dnem pęcherza; widujemy
zmiany takie w pęcherzycy brodawkującej.
Pęcherze powstają nierzadko na błonach śluzowych, tu jednak pokrywa
ich szybko rozmięka i pęka, skutkiem czego tworzą się rozległe powierz
chnie pozbawione nabłonka powierzchownego, nader bolesne, sączące,
pokryte nalotami rzekomo-błoniczymi.
Treść pęcherza pozostać może surowicza lub surowiczo-krwawa przez
cały czas istnienia pęcherza; albo też skutkiem zakażeń dodatkowych
mętnieje ona i przekształca się w surowiczo-ropną i ropną. Takich wykwi
tów, mimo zawartości ropnej, nie nazywamy krostami, lecz pęcherzami
zropiałymi.
Rozwój dalszy i zejście pęcherzy bywają rozmaite. Pęcherze powierz
chowne, umiejscowione pod naskórkiem zrogowacialym, pękają łatwo,
obnażając powierzchnię sączącą; pęcherze takie goją się pozostawiając plamy
zaczerwienione —• liszaj ec.
Pęcherze umiejscowione na pograniczu skóry i naskórka mogą pękać
lub przysychać w strup; ustępując, często pozostawiają one plamy przebar
wione; widzimy to w chorobie Duhńnga i w pęcherzycy. Pęcherze umiejsco
wione jeszcze głębiej lub stale nawracające w tych samych miejscach pozo
stawić mogą blizny i zaniki, bywa to w pęcherzach powstających w oparze
niach i w chorobie zwanej dziedzicznym pęcherzowym oddzielaniem się
naskórka, epidermolysis bullosa hereditaria.
Czynniki etiologiczne, wywołujące powstawanie pęcherzy, bywają roz
maite: fizyczne, jak oparzenia i odmrożenia, chemiczne, np. działanie kwa
sów i ługów, bakteryjne — pęcherze liszajca, a wreszcie pochodzenia wew
nątrzustrojowego. Często cechy morfologiczne schorzenia pęcherzowego są
tak charakterystyczne, że na tej podstawie udaje się ustalić rozpoznanie.
Przy badaniu pęcherzy należy zwrócić uwagę na następujące ich cechy:
— umiejscowienie, w szczególności, czy są one uogólnione i rozrzu
cone po całej powierzchni skóry, czy też ograniczone do pewnej okolicy
i czy zajmują również błony śluzowe. Jest to ważne z tego względu,
że pęcherze występujące na ograniczonej części skóry zazwyczaj wywo
ływane są przez działanie czynników zewnętrznych, takich jak oparze
nie, zakażenie; uogólnienie natomiast osutki pęcherzowej pozwala mnie
mać, że chodzi raczej o schorzenie ogólne, często o pęcherzycę. Po
nadto dokładne ustalenie topografii pęcherzy jest ważne ze względu
na to, że niektóre umiejscowienia, jak np. zajęcie błon śluzowych, są
prawie patognomoniczne dla pęcherzycy, obecność zaś pęcherzy na skórze
stóp i dłoni u noworodków nasuwa podejrzenie kiły;
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9. K r o s t a , pustula. Krostą nazywamy wykwit o zawartości rop
nej od początku zjawienia się. Wielkość krost bywa rozmaita; najczęściej
są one drobne o średnicy i — 2 m m ; widujemy jednakże niekiedy krosty
bardzo duże.
Krosty powstać mogą we wszystkich okolicach skóry, szczególnie często
jednak w miejscach owłosionych, w otoczeniu włosa łub meszka włosowego;
mogą one być stożkowate i otaczają podstawę włosa, przebijającego krostę.
Krosty powstające bez związku z włosem są płaskie, powstające w związku
z gruczołem łojowym zawierają a o p łojowy, aęstokroć przeświecający przez
pokrywę krosty w postaci czarnej kropki.
W poaątkowym okresie powstawania
krosty zazwyaaj wywołują
uaucie pieczenia lub bólu. Wygląd krosty jest bardzo charakterystyany;
przez naskórek prześwieca żółtawą barwą skupienie ropy, nierzadko oto
czone czerwoną obwódką zapalną. Krosty ustępują zasychając w strupy, przy
tym drobne nie pozostawiają blizn, duże lub utrzymujące się długo mogą
natomiast ją wytwarzać. Sposób powstawania krost jest rozmaity.
Niekiedy powstają one p r z a nagromadzenie ciałek ropnych, skupia
jących się w otoaeniu ogniska zapalnego lub bakteryjnego i wytwarzających
płyn ropny; przykładem takich krost mogą być krosty przymieszkowe, wy
wołane przez gronkowce.
Kategorię dmgą stanowią krosty, powstające z powodu rozpadu rop
nego nacieków komórkowych; krosty takie mają największą doniosłość prak-
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— układ i Zgrupowanie się pęcherzy bywają bardzo charaktery
styczne dla niektórych chorób, np. dla choroby Duhringa;
— rozmiar pęcherzy; w niektórych schorzeniach, jak np. w choro
bie Duhringa częściej występują pęcherze małe, w pęcherzycy natomiast
pęcherze zazwyczaj są duże;
— objawy podmiotowe przez nie wywołane; bolesność pęcherzy
świadczy o współistnieniu objawów zapalnych; niekiedy występo
wanie pęcherzy nie jest poprzedzone objawami podmiotowymi, cza
sem znowu poprzedza je silne swędzenie i pieczenie;
— charakter pokrywy pęcherza; napięta, wiotka, łatwo pękająca,
oporna na urazy;
— treść: surowicza, krwawa, włóknikowa, ropiasta;
— jałowość;
— otoczenie pęcherzy, a mianowicie czy powstają one w skórze
zdrowej, czy zmienionej; ta okoliczność ma szczególne znaczenie dla
różnicowania pęcherzycy i choroby Duhringa;
— zejście ich: plamy czerwone, barwnikowe, blizny.
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tyczną. Z punktu widzenia morfologicznego nader charakterystyczne jest dla
nich nacieczenie podstawy; przykładem takich krost są krosty kiłowe.
K r o s t y k i ł o w e — pustulae lueticae, powstają z gmdek kiło
wych, skutkiem ropnego rozpadu nacieku; mają one wielkość rozmaitą, pod
stawa ich zawsze jest wyraźnie nacieczona, co jest dla nich nader charakte
rystyczne i odróżnia od krost powstających po ostrych stanach zapalnych.
Wśród krost kiłowych wyróżniają się rozmiarami i cechami morfołogicznymi niesztowica, czyli ecthyma oraz brudziec, czyli rupia.
Zarówno jedne, jak i dmgie są to wykwity duże, wielkości monety
20-groszowej, a nawet większe; szczególnie duże są bmdźce, osiągające
niekiedy wielkość talara. Powstają one w taki sposób, że środkowa część
dużej gmdki kiłowej ulega rozpadowi, a martwicza i zropiała tkanka przy
sycha w strup uwarstwiony, o wyglądzie bardzo charakterystycznym. Różnic
zasadniczych pomiędzy niesztowicami i bmdźcami nie ma, mimo że te ostat
nie są większe. Zaznaczyć należy, że niesztowice powstać mogą nie tylko
w kile, lecz również w niektórych zakażeniach ropnych skóry, bmdźce na
tomiast zawsze są wywołane przez zarazek kiły, naciek podstawy w brudźcach
jest większy i sięga głębiej od nacieku niesztowicy.
10. T a r c z k a ,
scutulum. Tarczką nazywamy twory powstające
pod wpływem wzrostu w naskórku niektórych grzybów chorobotwórczych,
wytwarzających skupienie zarodników i grzybni (mycelium), zupełnie ana
logiczne pod względem swej istoty do kolonii grzyba na pożywce sztucznej.
Klasycznym przykładem tarczki są zmiany wywołane przez grzyb
woszczynowy — achorion javi. Są to twory wielkości i — 2 mm, niekiedy
jednak większe, zazwyczaj ułożone w otoczeniu włosa i nierzadko przez
niego przebite; są one okrągłe, środkowa ich część jest nieco zagłębiona,
brzegi wypukłe, co nadaje im kształt talerzykowaty; powierzchnia ich jest
matowa, barwa cytrynowoźółta. Tarczki tkwią mocno w skórze, będąc w nią
jak gdyby zagłębione; utrzymują się one czas dłuższy, a skutkiem ucisku na
skórę pozostawiają po sobie blizny.
11.
Łuska,
squama, powstaje skutkiem złuszczania naskórka
i składa się z jego powierzchownych, zrogowaciałych warstw, niekiedy pra
wie nie zmienionych, a tylko oddzielających się w nadmiarze, niekiedy na
tomiast rogowaciejących nieprawidłowo i wytwarzających łuski parakeratotyczne lub rogowaciejących nadmiernie, z formowaniem łusek hiperkerato
tycznych.
Łuski parakeratotyczne powstają bardzo często i z tego względu za
sługują na szczegółowe omówienie. Tworzą się one z powodu przyspieszo
nego, a przy tym wadliwego rogowacenia naskórka; zbudowane są one z ko-
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mórek, rogowacenie których nie zostało zakończone, wskutek czego w ko
mórkach zachowane są jądra, a łączność między komórkami nie jest tak
ścisła, jak w komórkach rogowaciejących prawidłowo. Łuski parakerato
tyczne są białe, srebrzyste, suche i kruche, dość łatwo spadają odsłaniając
powierzchnię czerwoną; mogą one tworzyć gmbe nawarstwienia, przykładem
których są łuski na wykwitach łuszczycowych.

Strupy powstałe w surowicy są bardzo kruche, żółtawe, niekiedy bur
sztynowe, prawie przejrzyste, przypominające przyschnięty miód; w postaci
najbardziej typowej widzimy je w liszajcach, impetigo. Stmpy powstałe
z przyschniętej ropy są szare, a dzięki większej zawartości białka w}'kazują
dużą spoistość. Strupy powstające z krwawego płynu są brunatne lub czarne.
Niekiedy strupy przybierają wygląd szczególny, tak np. strupy niesztowic
i bmdźców kiłowych (ecthyma i rupia) wyróżniają się swym uwarstwie
niem.
Powierzchnia skóry pod strupem bywa sącząca, ropiejąca lub krwa
wiąca, w razie zaś gojenia jest ona pokryta naskórkiem.
13.
Nadżerka,
erosio; nadżerką nazywamy ubytki jedynie na
skórka, nie dochodzące do skóry właściwej. W zależności od pochodzenia
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Łuski hiperkeratotyczne tworzą się z powodu nadmiernego, lecz pra
widłowego rogowacenia naskórka, są one żółte, woskowe, często jak gdyby
przeświecające, bardzo twarde, szorstkie i nierzadko mocno przylegają do
podłoża. Po usunięciu ich odsłania się powierzchnia sącząca łub nawet bro
cząca.
Gmbość łusek i ich wielkość bywają rozmaite; łuski łupieżowate są
niekiedy tak drobne, że skóra jest jak gdyby posypana otrębami, stąd nazwa
złuszczania otrębowatego (pityriasis). Typowym przykładem takiego złusz
czania jest łupież zwykły skóry głowy.
Łuski na ogniskach zapalnych są grubsze, przesiąknięte surowicą, w i l 
gotne lub krwawe; mówimy wtedy o przesiąkłej łusce albo o łuskowatym
strupie. Niekiedy łuski są bardzo duże, wtedy mówimy o złuszczaniu pła
towym.
Zależnie od przyrody sprawy chorobowej, powierzchnia skóry po zdję
ciu łusek może być sucha lub też sącząca, jeśli złuszczanie wywołane jest
stanem zapałnym.
12.
S t r u p , crusta, jest tworem powstałym w wyniku przysychania płynu przedostającego się na powierzchnię skóry. Strupy bywają roz
maite w zależności od cech płynu przedostającego się na powierzchnię skóry,
np. wydzielina surowiaa, krew, ropa, i wyróżniają się barwą, spoistością,
kształtem i sposobem przylegania do powierzchni.
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(drapanie, stan zapalny itd.) wyróżniają się one barwą, kształtem i wielko
ścią. Powstają one bądź w skórze zdrowej, bądź zmienionej przez poprze
dzający je stan zapalny ostry lub przewlekły. Nadżerki nie krwawią i goją
się bez pozostawienia blizn; często jednak powstają po nich plamki odbar
wione, pochodzenie których tłiunaczy się uszkodzeniem barwnikowych ko
mórek warstwy podstawnej naskórka.
14. P r z e c z o s ,
excońatio,
jest ubytkiem naskórka, dochodzą
cym do brodawkowatej warstwy skóry. Najczęściej, nie zawsze jednak, prze
czosy są następstwem drapania lub tarcia, ich cechą charakterystyczną jest
•drobne krwawienie z obnażonych brodawek; na skutek wynaczynień wytwa
rzają się po nich plamy barwnikowe krwiopochodne. Przeczosy po drapaniu
rozpoznajemy na podstawie ich linijnego ułożenia.
15. R o z p a d l i n a ,
rhagada i
pęknięcie,
fissura,
są
ubytkami wąskimi, ale głębokimi, sięgającymi aż do skóry właściwej. Z j a 
wiają się one w miejscach wykazujących objawy stanu zapalnego, a więc
wysięku lub nacieczenia; najczęściej powstają one przez rozdarcie. Zazwy
czaj widzi się je w fałdach i bruzdach, np. w otoczeniu otworów natural
nych, jak usta, nos, odbyt lub na dłoniach, podeszwach oraz w głębi zgięć
nad stawami.
Przez zakażenia wtórne dołącza się do nich stan zapalny, doprowadza
jący do sączenia, ropienia, obrzęku i bolesności; nierzadko rozpadliny prze
kształcają się w owrzodzenia.
16. W r z ó d, ulcus, jest ubytkiem w tkance chorobowo zmienio
nej; wykazuje cechy odczynowe brzegów i dna w postaci ropienia lub ziarninowania; owrzodzenia goją się z pozostawieniem blizn.
Owrzodzenia są jednym z częstych przejawów chorób skóry, przybie
rają one kształt i inne cechy nader rozmaite, a nierzadko charakterystyczne
dla tej lub innej choroby, toteż dokładne zbadanie owrzodzenia ma dużą
doniosłość rozpoznawczą.
Podczas badania owrzodzenia należy zwrócić uwagę na cechy nastę
pujące:
Objawy podmiotowe wywołane przez wrzód. Znamy owrzodzenia niebolesne mimo ich rozległości i głębokości, takimi są zazwyczaj owrzodze
nia kiłowe i rakowe; jest to ich cechą stałą, więc musi zostać uwzględnione
w rozpoznaniu; inne znów, jak np. owrzodzenie porentgenowskie lub
wrzody weneryczne i niektóre gmźlicze cechuje silna bolesność. Również
owrzodzenia w gruźlicy wrzodziejącej są zazwyczaj bardzo bolesne, podczas
gdy owrzodziały toczeń gmżliczy jest najczęściej niebolesny. Wobec tego,
że pod wględem morfologicznym obydwie odmiany gruźlicy skóry mogą
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Liczba owrzodzeń. Niektóre owrzodzenia, jak np. owrzodziałe na
błoniaki lub pierwotne objawy kiłowe zazwyczaj bywają nieliczne, inne,
np. wrzody weneryczne, są częściej liczne.
Zgmpowanie owrzodzeń również może być bardzo charakterystyczne,
tak więc owrzodziałe wykwity wczesnych okresów kiły są rozrzucone niere
gularnie na skórze kończyn, twarzy i młowia; natomiast owrzodzenia wy
stępujące w kile późnej często są zgrupowane, co prowadzi do powstawania
owrzodzeń w postaci festonów, podkowy lub wykwitów o wyglądzie na
der charakterystycznym.
Kształt owrzodzenia odgrywa dużą rolę w diagnostyce morfologicznej.
Niekiedy jest on nieprawidłowy, zatokowaty, co jest znamienne dla wrzo
dów wenerycznych, rakowych, gmźliczych. Inne owrzodzenia przybierają
kształt prawidłowy, np. regularny, owalny lub okrągły zarys objawów pier
wotnych kiłowych lub nerkowaty — owrzodzeń kiłowych, występujących
w kile późnej.
Podstawa owrzodzeń bywa miękka lub twarda i nacieczona, co dla nie
których owrzodzeń jest tak bardzo charakterystyczne, że odbiło się nawet
na nazwie; wrzód miękki, czyli weneryczny, wrzód twardy, czyli objaw
pierwotny kiłowy.
Brzeg owrzodzenia. Wobec tego, że szereg owrzodzeń rozszerza
się obwodowo, na brzegu znajdujemy zmiany najświeższe, nieraz bardzo
charakterystyczne dla sprawy chorobowej. Brzegi owrzodzenia mogą być
podryte, czyli „podminowane", co oznacza, że przebieg rozpadu zachodzi
pod skórę otoczenia i że owrzodzenie jest szersze w głębi niż na powierzchni;
przykładem takich owrzodzeń mogą być wrzody weneryczne, ulcera venet "a.
W innych wypadkach brzegi są gładkie, jak gdyby obcięte, co najczęściej
widujemy na owrzodzeniach, wykazujących małą skłonność do rozpadu
i wzrostu obwodowego, jak np. w kiłowych objawach pierwotnych. Brzegi
owrzodzenia mogą być wałowate i wywinięte, co najczęściej występuje po
rozpadzie dużych guzów (ziarniak grzybiasty, rak, k i l a k ) . Niekiedy brzeg
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być podobne, stwierdzenie tej cechy podmiotowej ma pewną doniosłość
praktyczną.
Umiejscowienie owraidzeń. Niektóre owrzodzenia mają umiejscowie
nie charakterystyczne, tak więc pierwotne objawy kiłowe oraz wrzody we
neryczne często występują na narządach płciowych; owrzodziałe nabłoniaki
umiejscowione są prawie wyłącznie na twarzy; gmźlica wrzodziejąca umiej
scawia się na błonach śluzowych. Umiejscowienie owrzodzeń nie jest jednak
patogmoniczne i nie może być wyłączną podstawą do rozpoznania, tylko
jednym z jego elementów.
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owrzodzenia posiada wyraźny, nacieczony, zapalny wał, przechodzący w dno
i podstawę owrzodzenia, tak np. przedstawia się sprawa w owrzodziałych
kilakach. Nieraz brzeg owrzodzenia wytworzony jest przez wąską, stromą,
nie wykazującą cech zapalnych, jak gdyby Unijną obwódkę, charakterystyczną
dla niektórych nabłoniaków (epithelioma planum).
Wreszcie należy zwrócić uwagę na zabarwienie brzegu owrzodzenia;
niekiedy np. obecność barwnika zdradza pochodzenie owrzodzenia z rozpa
dającego się czarniaka, w innych razach brunatnoczerwone zabarwienie
może dla oka doświadczonego ułatwić rozpoznanie kiły.
Dno owrzodzenia może być lśniące, gładkie, pozbawione cech zapal
nych, jak to bywa w objawach pierwotnych, lub też wykazywać cechy stanu
zapalnego, być pokryte ziarniną ropiejącą we wrzodzie wenerycznym, krwa
wą — w nabłoniaku. N a dnie owrzodzenia mogą występować resztki nacie
ków (gruzełków) gmźliczych w postaci drobnych, żółtawych punktów
(ziarna Trelat).
Wydzielina owrzodzeń może być rozmaita, jest ona surowicza w obja
wach pierwotnych, ropna we wrzodach wenerycznych i w owrzodzeniach
wywołanych przez zakażenia prątkami Kocha; ciągnąca, podobna do gumy
arabskiej — w owrzodziałych kilakach; w promienicy znajdują się w niej
drobne, żółtawe ziarenka.
Wreszcie najważniejsze jest mikroskopowe zbadanie wydzieliny; a ę 
sto jest ono rozstrzygające dla rozpoznania, a aasem umożliwia rozpozna
nie choroby w je^ okresach wczesnych, kiedy k l i n i a n e cechy owrzodzenia
nie wykazują zmian charakterystyanych. Jest tak np. w pierwotnym obja
wie kiłowym, we wrzodzie wenerycznym, w owrzodziałych guzach, wywo
łanych przez promienicę.
Badając dno owrzodzenia należy także zwrócić uwagę na jego
głębokość i stosunek do tkanek głębszych. Owrzodzenie może być płytkie,
dotyaące wyłącznie skóry, w innych wypadkach sięga ono do tkanki pod
skórnej; wreszcie podstawa jego może być złąaona z okostną, chrząstką
lub tkanką mięśniową, co aęsto występuje w owrzodzeniach kiłowych okre
sów późnych i w rakach drążących w głąb.
Otoaenie owrzodzenia. Ważne jest zbadanie otoaenia owrzo
dzenia dla wykazania w nim obecności zmian chorobowych. Jeśli otaaająca
skóra jest prawidłowa, jak np. w sąsiedztwie objawów pierwotnych lub
nabłoniaków, owrzodzenie prawdopodobnie tworzy istotę schorzenia. Prze
ciwnie, jeśli otoaenie owrzodzenia wykazuje zmiany, jest ono okresem koń
cowym lub powikłaniem innej choroby; przykładem mogą być owrzodzenia
w t o a n i u gmźliaym lub w bliznach porentgenowskich.
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Zarysy blizny bywają bardzo rozmaite, spoistość iftoże być miękka
i wiotka, anetodermia, lub twarda i napięta — blizna twardzinowa, sclerodermia. T e różnice w cechach blizn zależą od rodzaju zmian chorobowych, ich
rozległości, rodzaju podścieliska oraz od głębokości sprawy wywołującej
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Strup. Owrzodzenia często pokryte są strupami o wyglądzie cha
rakterystycznym; są one uwarstwione w kile; w oparzeniach płynami żrącymi
są one ciemne, prawie czarne, zgorzelinowe i mocno przylegają do podłoża,
w przypadkach owrzodzeń rentgenowskich bywają one rzekomo — włóknikowe.
Gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa wykazują częstokroć bardzo
charakterystyczne zmiany i zbadanie ich nie powinno być pominięte. Wyka
zują one zmiany bardzo charakterystyczne w kile pierwotnej, we wrzodach
wenerycznych, w owrzodzeniach w przebiegu ziarniniaka grzybiastego,
a w niektórych postaciach gruźlicy rozpoznanie prawidłowe jest niemożliwe
bez uwzględnienia stanu gruczołów chłonnych.
Przebieg owrzodzenia, czas trwania i szybkość szerzenia się są cechami,
których nie należy pominąć w badaniu. Niektóre owrzodzenia szerzą się
szybko, np. wrzody weneryczne, wrzody żrące; inne w ciągu miesięcy za
ledwie nieznacznie się powiększają (raki skóry). Znamy owrzodzenia utrzy
mujące się bez zmian w ciągu kilku miesięcy, np. owrzodzenia rentgenow
skie, owrzodzenia gmźlicze i wrzody podudzi, występujące na tle żylaków.
17.
B l i z n a , cicatńx, powstaje przy odnowie ubytku sięgającego
aż do skóry właściwej łub do tkanki podskórnej; natomiast ubytki wyłącz
nie naskórka blizn nie pozostawiają. Blizny mogą powstać jednakże również
w wyniku }x>wolnego rozpadu nacieków bez poprzedzającego owrzodzenia.
W tym wypadku mówimy o bliźnie zanikowej, cicatrix atrophica. Przykła
dem takich blizn są blizny po toczniu rumieniowatym, po zapaleniu zani
kowym skóry, po zanikach porentgenowskich. Bliznę lul? zanik bliznowaty
rozpoznaje się na podstawie braku normalnego poletkowania powierzchni
skóry, wygładzenia naskórka, bladości, ścieńczenia, suchości i zmniejszenia
sprężystości skóry, wreszcie niekiedy na podstawie braku porów (gmczołów
i torebek włosowych). Blizna może być gładka, równa lub przerosła czy
wybujała (cicatńx hypertrophica); na bliznach bardzo powierzchownych
utrzymywać się mogą pojedyncze włosy, gmczoły łojowe i potowe. Wygląd
blizny zależy nie tylko od głębokości i rozległości zmiany wyprzedzającej,
ale również od czasu jej trwania. Początkowo blizny są mniej lub więcej
czerwone, z czasem stają się coraz bledsze dzięki kurczeniu się i zarastaniu
naczyń. Blizny po długotrwałym stanie zapalnym często zawierają dużo
barwnika.
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bliznowacenie. Naczynia krwionośne obecne w bliźnie mogą ulegać rozsze
rzeniu (teleangiectasiae), skutkiem czego powstaje siateczka przeświecająca
w postaci drzewkowatych rozgałęzień. Szczególnie często występuje to na
bliznach po oparzeniach rentgenowskich oraz w bliznowatych zanikach
skóry. Blizny występujące w rozpadających się kilakach są ostateczne, nie
następuje w nich odnowa sprawy kiłowej; blizny natomiast przy wykwi
tach gruźliczych wykazują resztki czynnych, stale odnawiających się zmian
gmźliczych.
Blizny powstające po niektórych długotrwałych sprawach zapalnych,
blizny drażnione nadmiernie wykazują dużą skłonność do zwyrodnienia zło
śliwego. Dlatego to należy zwrócić uwagę, czy na bliźnie nie występują
owrzodzenia lub ogniska bujającej ziarniny.
i 8 . O b r z ę k , oedema. W skórze powstać może obrzęk rozległy
lub ograniczony; przyczyną jego może być zastój i utrudnienie w odpły
wie chłonki, doprowadzające stopniowo do objawów słoniowacizny; nieraz
przyczyną obrzęków są zaburzenia czynności narządów krążenia i wydala
nia; obrzęki w chorobach serca i nerek lub zmiany w stanie chemicznym
i koloidalnym tkanki łącznej skóry — obrzęk śluzakowaty. Wreszcie na tle
zaburzeń naczyniowo-mchowych powstają również obrzęki zapalne mniej
lub więcej rozległe i gwałtowne, przykładem czego może być choroba Quinckego. Wyróżniają się one ciastowatością oraz powstawaniem na pewien czas
po ucisku zagłębienia stopniowo wyrównującego się.

D.

Badanie

paznokci,

włosów

i

błon

śluzowych

I. B a d a n i e
p a z n o k c i . Przy badaniu paznokci ustalić na
leży czas trwania schorzenia, co niekiedy przy zmianach wrodzonych ułatwia
rozpoznanie. Zbadać trzeba, czy zmiany dotyczą jednego, czy też kilku pal
ców, czy są ułożone symetrycznie, czy występują na jednej tylko kończynie.
Zniekształcenia paznokci wszytkich palców, zarówno stóp jak i dłoni, zazwy
czaj zależą od przyczyny wewnętrznej, często są wrodzone, a nierzadko
świadczą o zaburzeniach układu dokrewnego. Jeśli natomiast część paznokci
zmian nie wykazuje, prawdopodobniejsze jest działanie przyczyny zew
nętrznej.
Podczas badania samej płytki paznokciowej zwrócić należy uwagę na jej
spoistość, łamliwość, zabarwienie, połysk, gładkość powierzchni oraz obec
ność plam, przeświecających przez powierzchnię płytki paznokciowej. Usta
lenie tych danych jest konieczne z uwagi na to, że grzyby chorobotwórcze
4
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Wreszcie zbadać trzeba otoczenie płytki paznokciowej w celu stwierdze
nia obecności lub braku ropienia i nacieków lub innych objawów, świad
czących o ostrym lub podostrym schorzeniu tkanek otaczających płytkę.
2. B a d a n i e
włosów.
W badaniu zmian owłosienia ustałić należy stan włosów nie tylko na głowie, lecz również na twarzy, w do
łach pachowych, na narządach rodnych, jak również i stan meszka włoso
wego. Trzeba zwrócić uwagę, czy zmiany dotyczą wyłącznie owłosienia pew
nej okolicy, czy też są uogólnione. Ostatnie powstają częściej na tle niepra
widłowości wrodzonych lub zaburzeń ogólnych, najczęściej układu dokrew
nego i współczulnego; natomiast zmiany ograniczone wystąpić mogą zarówno
na tle przyczyn miejscowych, jak i ogólnych. Następnie zbadać należy, czy
zmiany ułożone są umiarowo, czy też rozrzucone nieregularnie. Pierwsze
występują częściej na skutek działania przyczyn ogólnych, drugie — miej
scowych.
Badaniem samych włosów ustalić należy, czy mają one długość nor
malną dla danej okolicy, czy też są krótsze od sąsiadujących; w tym wypadku
ustalić należy, czy włos jest krótszy z powodu ułamania, czy też niedo
rozwoju; w pierwszym przypadku wolny koniec włosa jest urwany, w dru
gim włos w całości jest cieńszy, ma jednak zakończenie prawidłowe. Należy
zbadać również zabarwienie, połysk, spoistość i gmbość włosów, pod tym
względem zachodzić bowiem mogą nieprawidłowości, wyjaśniające istotę
schorzenia. Zbadać należy również, czy na skórze owłosionej nie ma paso
żytów, ponadto dowiedzieć się, jaki sposób mycia i higieny skóry owłosionej
jest przez chorego stosowany, w szczególności zaś, czy używa on mydła lub
szamponu zbyt alkalicznego, niszczącego włos. Zmiana zabarwienia zależeć
może od siwienia, ogólne zaś badanie kliniczne wyjaśnia, czy chodzi o si
wienie fizjologiczne, czy chorobowe; może również zależeć od niedorozwoju
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częstokroć wywołują tego rodzaju zmiany na płytce paznokciowej. Wreszcie
należy zwrócić uwagę na łożysko paznokcia, które może być zgmbiałe, rozpulchnione lub wykazywać jeszcze inne zmiany.
Badając paznokieć stwierdzić należy, czy zmiany są wybitniejsze na
brzegu wolnym płytki paznokciowej, czy też u jej nasady, a więc w okolicy
macierzy; nierzadko bowiem schorzenia wywołane przez niektóre pasożyty
są wybitniejsze na brzegu wolnym. Ustalić należy, czy zmiany są jednakowe
na wszystkich paznokciach, czy też istnieje duża różnica w ich nasileniu;
zaznaczę, że zmiany wrodzone lub powstające w zaburzeniach przemia
ny materii częściej wykazują nasilenie jednakowe, natomiast w stanach
zapalnych i zakażeniach bywają najwybitniejsze na paznokciach dotkniętych
schorzeniem od dłuższego a a s u .
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barwnika i bywa wówczas nieprawidłowością wrodzoną; prócz tego włosy
zmienić mogą barwę wskutek rozwoju w nich pasożytów chorobotwór
czych; w tym wypadku prócz zmiany barwy włos zatraca swój normalny po
łysk. Pamiętać należy również o zmianie barwy włosów przez farbowanie.
Normalny połysk włosa może zniknąć nie tylko z powodu rozwoju
grzyba we włosach, lecz również pod wpływem przyczyn ogólnych, zwłaszcza
wyniszaenia ustroju, awitaminozy i zaburzeń dokrewnych; w tych wypad
kach włosy niejednokrotnie stają się matowe i łamliwe; odwrotnie — silny
łojotok może powiększyć połysk włosa.
Podczas badania ubytków owłosienia lub przerzedzenia włosów należy
ustalić, czy chodzi o poszczególne ognisko, czy też o ogniska liczne; w tym
ostatnim razie, czy wszystkie one wykazują cechy jednakowe zarówno pod
względem ułożenia, jak cech podłoża i samego włosa, czy przeciwnie, różnią
się. W takim przypadku trzeba zbadać ogniska najmniejsze, a więc najmłod
sze, w ten bowiem sposób ustala się najłatwiej ich sposób powstawania
i istotę zmian. Trzeba przy tym zbadać nie tylko chore ognisko, lecz rów
nież i jego otoczenie; tu bowiem zmiany są najświeższe i najłatwiej ustalić
można, czy wypadające włosy zachowują wygląd prawidłowy, czy ich łącz
ność z podłożem zostaje rozluźniona i jakie zachodzą nieprawidłowości
w skórze. Wreszcie rzeczą zasadniczą jest zbadanie, czy podłoże, a zatem
skóra owłosiona wykazuje zmiany chorobowe, w szczególności czy nie ma
na niej zmian zapalnych i bliznowatych, czy stwierdza się rozszerzone na
czynia, zmiany barwnikowe, stmpy, tarczki i łuski. Przy ustaleniu stopnia
złuszczania skóry owłosionej należy sprawdzić, czy skóra pokryta jest war
stwą łusek tłustych, nie złuszczających się samoistnie, a oddzielających się
dopiero przez drapanie.
Stwierdzenie zmian chorobowych na podłożu, na którym wyrasta włos,
pozwala przypuszczać, że wypadanie włosów lub zmiany w nich są wtórne,
brak zaś nieprawidłowości podłoża uzasadnia przypuszczenie, że zmiany
we włosach są pierwotne. Wreszcie nawet w chorobach innych okolic skóry,
nie należy pominąć zbadania włosów, farbowanie bowiem włosów nie
rzadko jest przyczyną schorzeń skóry okolic odległych, a pominięcie tej oko
liczności doprowadzić może do błędu w rozpoznaniu i do niepowodzenia
leczniczego. T o samo powiedzieć można o wszawicy skóry głowy.
3. B a d a n i e
błon
śluzowych.
Badanie błon śluzowych
ma bardzo duże znaaenie w dermatologii i nie powinno być pomijane;
wchodzą tu w rachubę błony śluzowe narządów rodnych kobiecych i odbytu,
zwłaszcza zaś jamy ustnej; ostatnie zostaną omówione szczegółowiej. Przy
badaniu jamy ustnej należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie zmian i usta-
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Podczas badania innych błon śluzowych, dostępnych oglądaniu, posługi
wać się należy takimi samymi wskazówkami, dostosowanymi, rzecz jasna, do
różnic w budowie.

E.

Badanie

osutek

Cechy osobnicze skóry wpływają niekiedy bardzo wyraźnie na usposo
bienie niektórych osobników i pewnych okolic do takich lub innych cho
rób skóry; zmiany występujące na skórze mogą również przybierać rozmaite
cechy morfologiczne w zależności od rodzaju skóry. Dlatego to bardzo ważne
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lić, czy są one uogólnione i symetryczne, czy nie; zmiany wywołane przez
choroby ogólne, np. przez kiłę, liszaj, pęcherzycę, są zazwyczaj symetryczne.
Określić należy dokładnie umiejscowienie zmian, ponieważ może ono być
dla niektórych schorzeń bardzo charakterystyczne; tak więc liszaj Wilsona
bardzo często sadowi się na błonach śluzowych policzków w przebiegu linii
odpowiadającej zetknięciu się zębów; tak zwane rogowacenie białe częściej
umiejscowione jest w pobliżu kącików ust; zmiany kiłowe często usadowione
są na migdałkach i na łukach podniebiennych. Po dokładnym ustaleniu to
pografii zmian bada się ich przyrodę, a więc, czy polegają one na obecności
nieprawidłowo umiejscowionych gruczołów, jak w chorobie Fordycea, czy
dotyczą wyłącznie nabłonka, czy warstw głębszych. Zbadać trzeba przyrodę
zmian — ostry stan zapalny, nowotwór, zmętnienie nabłonka, naloty na
nabłonku, owrzodzenia itd. Po ustaleniu tych cech istotnych przystępujemy
do opisu zmian, opierając się na tych samych jednostkach postaciowych, jakie
występują na skórze. Prócz tego zbada się stopień ślinotoku; w rozległych
stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej jest on zazwyczaj zwiększony,
szczególnie zaś obfity w rtęcicy. Bada się również brzeg dziąseł, gdzie u osob
ników leczonych bizmutem powstaje ciemna, linijna obwódka. Szczególną
uwagę poświęcić należy stwierdzeniu obecności ziarniny na dziąsłach,
zwłaszcza w otoczeniu siekaczy i kłów górnych i na podniebieniu twardym,
tu bowiem często sadowi się toczeń gmżliczy błon śluzowych. Podczas badania
języka zwrócić należy uwagę na jego brodawki; ulegają one wygładzeniu
i zanikowi w kile, w niedokrwistości złośliwej, przy zaniku błony śluzowej
żołądka; ustalić należy topografię zmian na języku i w jego miąższu. Nie
które schorzenia dotyczą raczej okolicy środkowej — glossitis mediana,
inne wykazują ułożenie groniaste — lingua geographica. Sprawdzić trzeba
głębokość fałdów języka i ustalić, czy są one właściwością budowy, lingua
scrotalis, czy wynikiem stanu chorobowego, np. "kiły.
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jest zbadanie nie tylko osutki, ale również i cech osobniczych skóry. Naj
większą doniosłość mają przy tym następujące cechy skóry:
Barwa skóry. Skóra śniada z dużą ilością barwnika bardziej odporna
jest na zakażenie zewnętrzne od skóry bladej, pozbawionej barwnika; znosi
ona również lepiej rozmaite czynniki atmosferyczne, jak np. naświetlania,
działanie zimna i wiatru.
Stopień łojotoku; objawów jego poszukiwać należy w niektórych oko
licach skóry, w szczególności na twarzy, na głowie, na plecach i na klatce
piersiowej ciała; charakteryzuje go połysk skóry i włosów, nadmierna ich
tłustość oraz szerokość porów skóry. Skóra łojotokowa wykazuje skłonność
do złuszczania, podatna jest na zakażenia zewnętrzne, często występuje na
niej trądzik, włosy głowy wypadają.
Pobudliwość naczyniowo-ruchowa. Osobniki ze wzmożoną pobudliwo
ścią naczyniowo-ruchową wykazują wyraźną skłonność do niektórych scho
rzeń alergicznych, w szczególności do pokrzywki i wyprysku, zatrucie pokar
mowe i lekowe są u nich częste.
Pocenie nadmierne niektórych okolic, np. dłoni i podeszew, usposa
bia do zakażeń grzybami chorobotwórczymi, u osobników tych częsta jest
potnica, w zgięciach stawów dużych również częste jest
wyprzanie.
Sinica kończyn połączona z obniżeniem ich ciepłoty sprzyja występo
waniu odmrozin i niektórych postaci gruźlicy skóry — gruźlicy grudkowozgorzelinowej, rumienią stwardniałego, tocznia odmrozinowego.
Rogowacenie mieszków sprzyja przymieszkowym zakażeniom ropnym
oraz osiedlaniu się zmian gruźliczych i kiłowych w otoczeniu mieszków wło
sowych.
Młodzieńczość skóry lub jej cechy starcze. Skórę starczą charaktery
zuje pewien zanik, suchość i pofałdowanie naskórka, rozszerzenie naczyń,
barwa żółtawa, a często obecność plam barwnikowych i ognisk rogowacenia;
skóra taka wykazuje wyraźną skłonność do zwyrodnienia złośliwego. Prócz
fizjologicznego starzenia się skóry u osobników starszych, wykazuje ona
niekiedy takie same cechy u młodych; często występuje to u osobników
z objawami świerzbiączki.
Po ustaleniu ogólnego typu skóry chorego, należy zanalizować roz
mieszczenie, czyli topografię zmian (osutki) na skórze. W niektórych scho
rzeniach zmiany wykazują ułożenie stałe, charakterystyczne (świerzb, łusz
czyca, świerzbiączka, osutki kiłowe).
Następnym etapem systematycznego badania jest ustalenie, czy osutka
składa się z elementów morfologicznych różnorodnych, czy też z jednako
wych, a zatem, czy jest wielopostaciowa czy jednopostaciowa.
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Z e względu na częstość powikłań wtórnych (zakażenie, podrażnienie,
wpływy lecznicze), ważne jest odróżnienie zmian pierwotnych, zasadniczych
od tych, które są wywołane podrażnieniem lub też są wynikiem działania
środków leczniczych i zakażeń wtórnych. Ustalenie wykwitu pierwotnego
natrafia niekiedy na duże trudności, a ma bardzo duże znaczenie w rozpo
znaniu. D l a ułatwienia zadania poszukiwać należy ich w miejscach mniej
ulegających wpływom dodatkowym. T e ostatnie częściej wywierają działa
nie w fałdach skóry, w pobliżu otworów naturalnych, w okolicach drapa
nych i ulegających wzmożonemu poceniu.
Po ustaleniu rozpoznania przypuszczalnego, prawdopodobnego, ko
rzystne bywa sprawdzenie jego przez uważne zbadanie tych okolic, w któ
rych występują wykwity charakterystyczne dla schorzenia domniemanego.
Niekiedy ustalenie rozpoznania na podstawie cech morfologicznych
i klinicznych nie udaje się i wypada uciec się do badań pracownianych.

F.

Badanie

pracowniane

Całkowite badanie chorego składa się z wywiadów i badania klinicznego,
które stanowią pierwsze dwa etapy badania. Etapem trzecim jest badanie pra
cowniane. Technika badań pracownianych, pomocnych przy ustaleniu rozpo
znania w dermatologii, przekracza cele niniejszego podręcznika. Badania te są
stanowią pierwsze dwa etapy badania. Etapem trzecim jest badanie pracow
niane. Technika badań pracownianych, pomocnych przy ustaleniu rozpozna
nia w dermatologii, przekracza cele niniejszego podręcznika. Badania te są
nader liczne i w zasadzie takie same, jak w innych działach medycyny.
Przystępując do badania pracownianego na podstawie wniosków wy
suniętych z wywiadów i badania klinicznego ustalić należy, jakie metody
badania niezbędne są do rozstrzygnięcia rozpoznania i do ustalenia stanu
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Jeżeli chodzi o osutkę jednopostaciową, ustalamy, jaki element ją wy
twarza (pęcherzyk, plama, grudka), po czym badamy szczegółowo jego cechy"
morfologiczne i wyprowadzamy wnioski anatomiczne. Badanie takie nie
kiedy wystarcza do ustalenia istoty zmian w skórze i umożliwia rozpoznanie
kliniczne.
Jeśli osutka jest wielopostaciowa, należy wyszukać wykwity najświeższe,
nie zmienione i określić ich postać, potem zaś zbadać, czy istnieje łączność
rozwojowa z innymi wykwitami; dążyć należy zatem do odtworzenia spo
sobu rozwoju zmian w skórze, posługując się nie tylko badaniem obiektyw
nym, lecz również i wywiadami.
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Wstępne uwagi rozpoznawcze
zdrowia chorego. Błędem jest zarówno wykonywanie możliwie dużej liczby
badań, kiemjąc się schematem z góry ustalonym, jak również pomijanie ba
dań pracownianych i ograniczenie się do rozpoznania klinicznego, nawet
jeśli na tej podstawie udało się ustalić rozpoznanie.
Badania laboratoryjne spełniają zadania następujące:
— rozpoznanie ustalone na podstawie cech klinicznych wykwitu mo
że znaleźć potwierdzenie w badaniu laboratoryjnym; przykładem jest tu
ustalenie rozpoznania kiłowego objawu pierwotnego na podstawie jego
cech klinicznych i potwierdzenie rozpoznania na zasadzie badania
mikroskopowego wydzieliny z wykwitu i wykrycia w niej zarazków kiły;
— rozpoznanie, niemożliwe do ustalenia na podstawie badania kli
nicznego, może być niekiedy rozstrzygnięte na podstawie badania labo
ratoryjnego; przykładem jest tu rozpoznanie nabłoniaka skóry w po
czątkowym okresie jego rozwoju, kiedy zmiany są tak nieznaczne, że
rozpoznanie morfologiczne jest niemożliwe, a jedynym sposobem udo
wodnienia, że zmiany wykazują charakter nowotworowy, jest badanie
tkankowe;
— wreszcie szereg badań pracownianych potrzebny jest nie dla roz
poznania choroby, lecz dla wyjaśnienia stanu chorego ustroju lub czyn
ności jego narządów. Przykładem może być tu badanie moczu i mocz
nika we krwi; podobnie i badanie płynu mózgowo-rdzeniowego po
trzebne bywa nie do rozpoznania kiły, lecz do wyjaśnienia stanu układu
nerwowego i wyboru właściwego sposobu leczenia.

G.

Badania

doświadczalne

Badania doświadczalne dermatologiczne są czwartym etapem badania
chorego; metody te wprowadzone zostały do praktyki dermatologicznej
w ostatnich latach i nie są jeszcze w użyciu tak powszechnie, jak na to za
sługują.
Metody te wynikają z zainteresowania, jakie wzbudziły w ostatnich la
tach zawodowe choroby skóry oraz stany u c z u l e n i a , powstające w cho
robach zakaźnych i w zatruciach lekowych i pokarmowych.
Wiemy obecnie, że ustrój osobnika uczulonego reaguje objawami cho
robowymi w razie ponownego zetknięcia z substancją uczulającą. Objawy
tego uczulenia widzimy często, nie znamy jednak substancji uczulającej.
Wykrycie jej udaje się niekiedy drogą doświadczenia, w którym sztucznie
wprowadzamy do skóry domniemane substancje uaulające.
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Ten sposób badania nosi obecnie nazwę diagnostyki czynnościowej
skóry i zyskuje coraz bardziej na doniosłości. Technika tego badania zosta
nie opisana w odpowiednich rozdziałach.
mikroskopowego wydzieliny z wykwitu i wykrycie w niej zarazków kiły;
Szczególne zastosowanie znajduje w dermatologii badanie histologiczne
chociażby z tego względu, że może ono być zastosowane za życia chorego,
a więc nie tylko do sprawdzenia rozpoznania, lecz często do jego ustalenia
a nawet do wybom metody leczenia.
Mimo swej prostoty i bezpieczeństwa, metoda ta nie znalazła zastosowa
nia równie szerokiego, na jakie zasługuje; gdyby rozpoznania w neurologii,
w medycynie wewnętrznej lub w chirurgii mogły być ustalone drogą biopsji
tak prostej jak w dermatologii, sposób ten byłby jednym z najczęściej sto
sowanych.
Wskazania do badania histopatologicznego w dermatologii są na
stępujące:
— należy je wykonać we wszystkich przypadkach rozpoznania nie
ustalonego lub wątpliwego;
— wskazane jest ono w razie konieczności rozpoznania szczególnie
dokładnego, np. jeśli potrzebne jest ustalenie anatomicznej odmiany
nowotworu lub innych szczegółów niedostępnych dla badania klinicz
nego;
— często przydatne jest ono do ustalenia leczenia, bywa to w no
wotworach lub w gmźlicy skóry;
— wreszcie winno ono być wykonywane we wszystkich rzadkich
chorobach skóry.
D l a wycinka należy wybierać wykwity świeże, małe, które można wyciąć
w całości; przy badaniu wykwitów dużych wyciąć należy brzeg takiego wy
kwitu, tak by prócz tkanki zmienionej wziąć do badania również i skórę
zdrową.
Sama technika biopsji jest prosta; po znieczuleniu chlorkiem etylu wy
ciąć należy kawałek skóry wielkości ziarna grochu, starając się, by wycinek
zawierał skórę na całej grubości. Badanie wyciętej tkanki przeprowadza się
wedle zasad histopatologii ogólnej.

ROZDZIAŁ I I I
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Z A S A D Y L E C Z E N I A CHORÓB SKÓRY
Leczenie chorób skóry wymaga stosowania środków o działaniu ogółnym i miejscowym.
I . L e c z e n i e o g ó l n e . Śmiało powiedzieć można, że przyszłość
lecznictwa dermatologicznego związana jest z poznaniem etiologii i mecha
nizmu powstawania chorób skóry i polegać będzie na stosowaniu środków
wewnętrznych, wywierających działanie ogólne.
Leaenie takie wymaga jednak znajomości przyczyny, wywołującej
chorobę, lub sposobu jej powstawania i polega na stosowaniu tych samych
metod, jakie używane bywają w medycynie ogólnej.
Polega ono na uodpornianiu swoistym i nieswoistym, na leczeniu
chemoterapeutycznym chorób bakteryjnych i pasożytniczych, na organoterapii, na stosowaniu wewnętrznych środków farmaceutycznych, działających
na skórę, na leczeniu klimatycznym, a wreszcie na psychoterapii. Wskaza
nia do stosowania tych metod leczenia zostaną umieszczone w rozdziałach
dotyczących każdej jednostki cliorobowej; sposób stosowania i dawkowania
leków, szczepionek, surowic itd. oraz technika zabiegów są takie same, jak
w innych działach medycyny. Opis ich znajdzie czytelnik w podręcznikach
farmakologii, medycyny wewnętrznej, bakteriologii i klimatoterapii. Dla
powodzenia tego leczenia niezbędne jest poza tym unormowanie życia
i pracy chorego.
II. L e c z e n i e
z e w n ę t r z n e . W obecnym stanie dermato
logii, kiedy etiologia i patogeneza wielu chorób skóry nie są znane, lecze
nie wewnętrzne nie zawsze jest skuteczne. Stosowanie środków zewnętrznych,
działających miejscowo, ma znaczenie nie mniejsze od leczenia ogólnego.
Leczenie to często ma charakter leczenia objawowego, nierzadko jest jednak
bardzo skuteczne i cenne, aęsto wystarcza do trwałego usunięcia objawów
choroby, a aasem nawet do uleczenia choroby; nieraz wyleczenie chorego
jest niemożliwe bez zastosowania środków zewnętrznych. Wynik leczenia
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A.

Woda

Rola wody w utrzymywaniu higieny skóry, w leczeniu jej chorób, a cza
sem jako środka szkodliwego, wywołującego podrażnienie lub pogarszają
cego istniejącą chorobę skóry, jest bardzo duża. Daje się ona porównać jedy
nie z rolą, jaką wywiera powietrze na stan płuc; powietrze czyste sprzyja
zdrowiu ogólnemu i płuc, wówczas gdy wilgotne, zawierające kurz, bakterie
i domieszki trujące może być przyczyną ciężkich chorób.
Woda wywiera działanie na skórę zarówno przez swoją ciepłotę, jak
i przez zdolności usuwania zanieczyszczeń. Może ona być używana jako
samodzielny środek leczniczy lub w celach higieny; wreszcie używana bywa
jako rozpuszczalnik dla innych leków; w związku z tym technika stosowania
wody i wskazania do leczenia nią są rozmaite.
I) Fizyczne
działanie
w o d y . Woda zimna wywołuje
skurcz naczyń i obniża czynność skóry, jako narządu wydałniczego; dzia
łanie to jest tym energiczniejsze, im woda jest zimniejsza; po zakończeniu
bezpośredniego działania zimnej wody następuje odczynowe rozszerzenie
naczyń tętniczych skóry, a po uczuciu zimna szybko następuje uczucie ciepła.
Jeśli działanie wody zimnej jest przedłużone, po przemijającym skurczu na
czyń następuje zwiotczenie ich ścianek, zastój krwi i przekrwienie bierne.
Jako wodę zimną uważamy taką, której ciepłota nie przewyższa ciepłoty
pokoju, jeśli chodzi o zmywanie przestrzeni ograniczonych; w kąpielach ogól
nych za wodę zimną uważamy wodę o ciepłocie 20O—25OC.
Zmywania zimne są zwykłym zabiegiem higieny codziennej, zimne
kąpiele lecznicze ogólne prawie nie są stosowane do leczenia chorób skóry;
58

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

zewnętrznego zależy od umiejętności jego stosowania; dla opanowania me
tod lecznictwa zewnętrznego poznać należy:
I ) sposób działania leków na skórę, a więc ich właściwości farmako
logiczne, 2) dawkowanie leków, 3) sposób przepisywania i technikę ich
stosowania.
Leki używane w leczeniu zewnętrznym chorób skóry przepisywane
bywają w sposób nader rozmaity, a więc w postaci rozczynów wodnych lub
innych, maści, proszków, plastrów, kremów itd. W każdym z tych leków
odróżniamy rozpuszczalnik lub zaróbkę, która stanowi podstawę leku i sub
stancję działającą, czyli leczniczą. Wobec tego jednak, że zaróbka sama
przez się wywiera również pewien wpływ na stan skóry, konieczne jest rozpa
trzenie również działania na skórę niektórych zaróbek.
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kąpiele częściowe (ręce, nogi) naprzemienne z gorącymi są skutecznym za
biegiem w leczeniu i zapobieganiu o d m r o ż e n i o m .
Woda ciepła, a więc 34O—360C i gorąca o temperaturze powyżej 38OC,
wywołuje rozszerzenie naczyń tętniczych i wzmożenie czynności wydalniczych
skóry, tym większe, im większa jest ciepłota wody i im dłuższy jest czas jej
stosowania; ponadto woda gorąca uśmierza swędzenie skóry i rozmiękcza na
skórek zrogowaciały. Częstokroć woda zimna znoszona jest przez skórę chorą
gorzej od ciepłej, a ciepła gorzej od gorącej. Woda ciepła i gorąca stosowane
są w dermatologii bardzo często, a to zarówno w celu higieny skóry, jak i do
zabiegów leczniczych, w których najczęstsze wskazania są następujące:
rozmiękczenie i usunięcie warstw nadmiernie zrogowaciałych;
zmywanie w celu przeciwpasożytniczym;
uśmierzenie swędzenia;
wywołanie czynnego rozszerzenia naczyń w chorobach obwodo
wego układu krwionośnego.
W kąpielach gorących należy stopniowo podwyższać ciepłotę
wody, aas kąpieli nie powinien przekraczać 20 minut; kąpiele gorące u osób
w wieku podeszłym oraz dotkniętych chorobami wewnętrznymi, w szczegól
ności chorobami narządów krążenia, są przeciwwskazane.
2) W o d a j a k o ś r o d e k h i g i e n y . Woda używana do
mycia zawsze zawiera pewną iłość składników organicznych i mineralnych,
zwłaszcza zaś węglanów i siarczanów wapnia. Woda twarda zawiera
dużą iłość składników mineralnych i jest gorzej znoszona przez skórę niż
woda zawierająca mało tych składników. Mydło w wodzie twardej złe się
rozpuszcza i daje mało piany, ponieważ w czasie zmydłania powstają nieroz
puszczalne w wodzie połączenia kwasów tłuszczowych z solami wapnia. Dla
zmiękczenia wody twardej można użyć rozmaitych sposobów.
Najprostszym sposobem jest gotowanie wody i użycie górnej jej war
stwy po ostygnięciu i odstaniu; woda przegotowana zawiera mniej składni
ków mineralnych, zmydła lepiej i jest przyjemniejsza w użyciu. Nie wszyst
kie jednak sole wapniowe zostają przez gotowanie strącone, toteż woda
bardzo twarda skórę wrażliwą może drażnić nawet po przegotowaniu.
W celu zmiękczenia wody dodawać można rozmaitych składników
chemicznych, z których najczęściej w użyciu są:
— węglan sodowy (natńum carbonicum) w ilości 2 łyżeczek od
herbaty na miednicę i 50—150 g na kąpiel;
— ałun (alumen crudum) w ilości i łyżeczki na miednicę
i 50—75 g oa kąpiel;
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— boraks (natr. biboracictm) w ilości 2 łyżeczek od herbaty na
miednicę i 60—150 g na kąpiel;
— kwas borowy (acid. boricum) w ilości i łyżki stołowej na
miednicę,

Skóra zdrowa znosi dobrze mycie mydłem i wodą zarówno ciepłą, jak
i zimną; podrażniona natomiast nierzadko reaguje zaostrzeniem stanu za
palnego. Dla tego to ostry stan zapalny jest przeciwwskazaniem do stoso
wania kąpieli częstych, jednokrotna kąpiel oczyszczająca jest jednak często
nieodzowna, gdyż nawarstwienia strupów, brudu, maści itd. muszą być usu
nięte przed rozpoczęciem leczenia.
Jeśli skóra nie znosi mycia wodą i mydłem, należy oczyszczać ją watą
zmoczoną oliwą, benzyną łub też obcierać maścią obojętną, najlepiej ung.
leniens. Można również natłuścić ręce oliwą i rozetrzeć niewielką iłość
żółtka od jaj, aż do otrzymania zawiesiny, po czym obmyć je w strumieniu
ciepłej wody.
W ostatnich czasach dla oczyszczania skóry bez użycia mydła wprowa
dzono maści beztłuszczowe i oleje siarkowane; mowa o nich będzie w roz
dziale o zawodowych chorobach skóry.
Kąpiel
oczyszczająca
w chorobach skóry powinna być
krótka, 10—15-minutowa, tym krótsza, im silniejszy jest stan zapalny i im
silniej skóra jest podrażniona. Kąpiele lecznicze mogą być dłuższe, 30—45minutowe. Ciepłota kąpieli oczyszczającej zazwyczaj waha się od 34O do 37°C;
kąpieli o ciepłocie wyższej używamy wyjątkowo, np. w przypadkach swędze
nia połączonego z łiszajowaceniem (lichenisatio}; w tych wypadkach ciepłota
kąpieli powinna być początkowo niska, dla chorego przyjemna, powoli zaś
coraz wyższa, zależnie od znoszenia nawet do 420C.
W razie podrażnienia skóry przez mycie wodą z mydłem, po kąpieli
trzeba zastosować zasypkę lub maść obojętną, np. ung. leniens lub krem.
W stanach zapalnych ostrych lub podostrych należy zalecać szybkie przy
pudrowanie skóry lub okłady z i — 2 % rozczynu octanu glinowego.
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— gliceryna (glyceńnum pur.)
50—70 g na miednicę;
— otręby żytnie
i — 2 kg na kąpiel;
— mleko
^2 ^i'^'^a na miednicę;
— dwuwęglan sodowy (natńum bicarbonicum) w ilości 1/2—i ły*
żeczki na miednicę.
Woda ciepła z dodatkiem mydła dobrze oczyszcza skórę, rozpuszcza
sole wydzielone z potem, usuwa cząsteczki brudu, rozmiękcza łuski i strupy,
które łatwiej przez to odpadają.
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3) M e t o d y w o d o l e c z n i c t w a
dermatologicznego.
K ą p i e l e l e c z n i c z e , często używane w lecznictwie dermatologicz
nym, mogą być całkowite łub częs'ciowe (miejscowe); w zasadzie są to kąpiele
wodne, do których dodaje się lek; w zależności od rodzaju użytego leku
działanie kąpieli bywa rozmaite. W kąpielach leczniczych przestrzegać należy
następujących wskazówek:
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— powinny to być kąpiele ciepłe, o temperaturze 38OC lub nawet
cieplejsze;
— w związku z tym nie powinny one być długie, 30—45 minut,
należy przy tym uwzględnić stan ogólny chorych, zgodnie ze wskazów
kami podanymi w rozdziale o kąpielach gorących;
— w razie istnienia na skórze chorego licznych ognisk pozbawio
nych naskórka zrogowaciałego, nie należy stosować leków o silnym dzia
łaniu ogólnym, mogą one bowiem ulec wchłanianiu przez powierzchnie
obnażone lub wrzodziejące;
— w razie użycia środków silnie działających (siarka, dziegcie, ką
piele radoczynne), dla zbadania wrażliwości chorego, kąpiele począt
kowe powinny być krótkie;
— gazy rozpuszczone w wodzie i ciała zjonizowane (jod, brom)
mogą być wchłaniane nawet przez skórę pokrytą naskórkiem nie
uszkodzonym.
Przy przygotowaniu kąpieli pamiętać trzeba, że miednica do kąpieli
ręcznych i kubeł do kąpieli nożnych zawiera do 10 litrów wody; kąpiel nasiadowa 25 litrów, wanna dla dorosłych 250 litrów, dla dzieci 50—150 li
trów. Po kąpieli ciało należy osuszyć przez wielokrotne przykładanie ręcz
nika, nie zaś przez obcieranie lub mocne rozcieranie ciała; ogniska podraż
nione należy przypudrować lub przyłożyć okład. W razie potrzeby ochrony
przed działaniem wody niektórych części skóry, wykazujących objawy za
palne, pokrywamy je pastą obojętną.
W zależności od rodzaju domieszki użytej do kąpieli, odróżniamy na
stępujące odmiany kąpieli leczniczych:
Kąpiel

osłaniająca:

— d z i a ł a n i e : kąpiele osłaniające pokrywają skórę cienką powłoką
środka obojętnego, łagodzą swędzenie i stan zapalny;
— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i: a kąpiele krochmalowe—500 g —
I kg mąki kartoflanej zalewa się 3—4 litrami wody letniej i zagrzewa się
stopniowo; po otrzymaniu galaretowatej papki wlewa się ją do cieplej kąpieli;
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— k ą p i e l e o t r ę b o w e ; 2—5 kg otrębów żytnich lub pszennych
w worku płóciennym wrzuca się do wanny do wody cieplej i przez wielo
krotne uciskanie worka wprowadza się rozpuszczony krochmal do wody;
— k ą p i e l e ż e l a t y n o w e : 200—250 g żelatyny zalewa się na
ncK wodą, a po napęcznieniu jej wlewa się do wanny.

Kąpiel

alkaliczna:

— działanie:
strupy i łuski;

rozpuszcza i rozmiękcza naskórek zrogowaciały,

— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : liq. kalii caustici 25.0—50.0 g
na kąpiel;
— k ą p i e l m y d l a n a — 200—350 g mydła szarego rozpuszcza
się w wodzie gorącej przez zagotowanie i wlewa się do wanny;
—• w s k a z a n i a : kąpiele alkaliczne i mydlane bywają stosowane
w przypadkach rybiej łuski, zadawnionej łuszczycy i w hiperkeratozach;
— u w a g a: po tych kąpielach należy nasmarować skórę maścią łago
dzącą (ung. leniens), maścią glicerynową (ung. glycerini) lub inną maścią
obojętną.
Kąpiel

kwaśna:

— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : 100 g kwasu solnego lub i litr
octu (stołowego) na wannę;
— w s k a z a n i a : rybia łuska słabo nasilona, kserodermia, swędzenie;
— u w a g a : konieczność natłuszczania skóry, podobnie jak po stoso
waniu kąpieli alkalicznych.
Kąpiel

ściągająca:

— d z i a ł a n i e : rozmiękcza naskórek, zmniejsza objawy wysiękowe
i stan zapalny, zmniejsza uczucie pieczenia i napięcia w ostrych stanach za
palnych;
— sposób
na kąpiel.

przyrządzania:

Kąpiel garbnikowa:
nicę do rąk lub stóp;

'^o ga.\un\i (alumen de puratum)

acid. tannicum 8.0—lo.o g na mied

14—I-O kg kory dębowej wygotować w 5—6 litrach wody, przecedzić
i dodać ten odwar do kąpieli;
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W s k a z a n i a do kąpieli osłaniających: swędzenia uogólnione,
erytrodermie, stany zapalne i pozapalne skóry u chorych, nie znoszących
kąpieli zwykłych.
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— wskazania:
Kąpiel

wyprysk ostry i podostry, wyprysk zawodowy.

rtęciowa:

— działanie:
wtórnej;

wyraźne działanie objawowe na

wykwity kiły
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— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : io,o—15,0 g sublimatu ('^y^/wgyrum bichloratum corros.) dodaje się na kąpiel dla dorosłych (200—250 1);
dla przyrządzenia kąpieli dla dzieci poniżej i roku należy wziąć 1,0 g sub
limatu, od I — 2 lat — 2,0, od 2—4 lat — 4,0 g.
Do kąpieli tej należy używać wanny drewnianej lub porcelanowej;
celem łatwiejszego rozpuszczenia sublimatu poleca się dodawanie do wody
chlorku sodowego lub amonowego w ilości równej ilości użytego sublimatu;
— w s k a z a n i a: prawie wyłącznie dla leczenia niemowląt z obja
wami kiły wrodzonej, jeśli nie można zastosować rtęci w innej postaci; poza
tym kąpiele te stosowane bywają do odkażania skóry.
K ą p i e l s i a r c z a n a:
— d z i a ł a n i e kąpieli siarczanych jest wielostronne; pod wpl)rwem
siarki zmniejsza się wydzielanie łoju skórnego; działają one przeciwpasożytniczo, na bakterie, ziarniaki i grzyby powierzchni skóry; usuwają i zabijają
pasożyty zwierzęce; siarka wpływa korzystnie na nieprawidłowości rogowa
cenia, w małych stężeniach działa keratoplastycznie, w dużych — keratolitycznie; wywołuje podrażnienie i przekrwienie skóry i podwyższa przemianę
materii;
— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : wielosiarczek potasowy (kalium
sulfuratum), pospolicie zwany wątrobą siarczaną, dodany zostaje do wody
razem z kwasem siarkowym podług przepisu następującego:
Rp. Kalii sulfurati 50,0—loo.o, Acidi sulfurici lo.o—15.0, 'M.D.S.
Pro balneo.
Do kąpieli tej nie należy używać wanien metalowych;
rozczyn Vlemingkxa (sol. calcii sulfurati)
dodawany w ilości
150.0—200.0 g na kąpiel dla osobnika dorosłego i 50.0—loo.o g dla dzieci;
drugim sposobem przyrządzania tej kąpieli jest smarowanie skóry chorego
na 10—15 minut przed kąpielą; do kąpieli tej nie może być użyta metalowa
wanna; podobnie jak wszystkie kąpiele siarczane, jest ona niemiła ze względu
na woń siarki;
—• w s k a z a n i a : łuszczyca, świerzb, świerzbiączka, lojotok, trądzik
różowaty, schorzenia swędzące, którym nie towarzyszy podrażnienie skóry,
rybia łuska, rogowacenie nadmierne, erytrodermia, wyprysk przewlekły,
przewlekle zatrucie metalami ciężkimi.
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•— U w a g a : kąpiele siarczane przeciwwskazane są u osób z niewydol
nością nerek, ponadto niekiedy wywołują one osłabienie ogólne.
Kąpiel
dziegciowa:

— s p o s o b y p r z y r z ą d z a n i a : na I / 2 — i godz. przed wej
ściem chorego do kąpieli smaruje się ciało chorego jednym z następujących
preparatów dziegciowych: Ol. Cadini, Ol. Uthanthracis, Ol. Picis; po tym
czasie chory bierze kąpiel i zmywa ciało mydłem; w podobny sposób smaruje
się ciało chorego mieszaniną następującą:
Rp. Acidi salicylici 5.0—10.o, Ol. Cadini, Ol. Olharum aa 100.o;
lub wlewa się do kąpieli jedną z następujących mieszanek:
Rp. Ol. Rusci 90.0, Spir. vini rectif. 60.0, Aeth. sulfur 30.0 M.D.S.
Pro balneo; lub
Rp. Ol. Rusci IGO.o, Spir. Saponato-Kalini. Aq. dest. aa 75.0 M.D.S.
stopniowo wlewać do kąpieli mieszając wodę;
— w s k a z a n i a : łuszczyca, lojotok, świerzb, świerzbiączka, choroba
Duhringa i pęcherzyca; trądzik różowaty; erytrodermie; zakażenia grzy
bami i drożdżyce; zaburzenia naczyniowo-ruchowe, stany zapalne skóry,
swędzenie, liszaj Wilsona, wyprzenie, osutki polekowe.
Kąpiel
—

odkażająca:

działanie:

słabo wyrażone działanie przeciwpasożytnicze;

— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : kąpiel z nadmanganianu potaso
wego: 2.0 g dla nasiadówki; 25.0 g na kąpiel dla osobnika dorosłego; kąpiel
ta wywołuje żółte zabarwienie paznokci i skóry.
Kąpiel z wodą utlenioną: 500 g wody utlenionej wlewa się do kąpieli
bezpośrednio przed wejściem do niej chorego.
Kąpiel sublimatowa omówiona została powyżej;
— w s k a z a n i a do tych kąpieli są ograniczone, ich działanie prze
ciwpasożytnicze jest bowiem słabe; wskazaniami mogą być wszelkiego rodzaju
zakażenia skóry.
Kąpiele
odwaniające:
— d z i a ł a n i e odwaniające, przeciwpasożytnicze i ściągające:
— s p o s ó b p r z y r z ą d z a n i a : 50.0 g formaliny płynnej, czyli
4 0 % roztworu formolu i łyżeczka kwasu octowego na kąpiel dla osobnika
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— d z i a ł a n i e : kąpiele dziegciowe działają przeciwpasożytniczo,
zwłaszcza w grzybicach i zakażeniach drożdżami, zmniejszają swędzenie, wy
wołują zwężenie naczyń i zmniejszają stany zapalne; działają keratopla
stycznie i usuwają nieprawidłowości rogowacenia;
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dorosłego; w razie stosowania kąpieli nożnej lub rąk należy użyć 2.0—2.5 g
formaliny na miednicę lub kubeł wody;
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— w s k a z a n i a : pcKenie nadmierne, a zwłaszcza poty zlowonne.
K ą p i e l t r w a ł a , czyli l o ż e w o d n e polega na pozosta
wieniu chorego w wannie przez tygodnie, a nawet miesiące w ten sposób,
że chory leży w hamaku płóciennym, zanurzonym do wody, z której wyjmo
wany jest dla opatrunku lub załatwienia czynności fizjologicznych. Woda
0 ciepłocie 37O—38O jest zmieniana trzy razy na dobę, lub urządza się stały
jej odpływ z przypływem świeżej.
Wskazaniami do stosowania takiego loża są ciężkie oparzenia i choroby
pęcherzowe. Wadą tej kąpieli są trudności techniczne związane z jej urzą
dzeniem i czynnością oraz częste zakażenia skóry pleśniawkami. Z uwagi na
trudności techniczne kąpiel taka prawie nigdzie nie jest stosowana. W Polsce
urządzeń takich nie ma, znajdują się one w Wiedniu, gdzie po raz pierwszy
zostały zastosowane przez Hebrę.
Rozpylania
stosowane bywają w celu rozmiękczenia strupów
1 łusek, zwłaszcza jeśli nie można użyć zmywań ze względu na znaczne po
drażnienie skóry. Stosowane są one głównie na skórę twarzy; rozpyla się
przy tym wodę ciepłą przy pomocy specjalnego rozpylacza parowego; do
rozpylań można użyć wody czystej lub też dodaje się do niej śfodki ściąga
jące, jak 2% rozczyn rezorcyny, i—2-procentowy rozczyn siarczanu cynko
wego, 4-procentowy rozczyn kwasu borowego.
Wskazaniami do rozpylań są przypadki ostrych stanów zapalnych,
zwłaszcza wj-wolanych przez zakażenia gronkowcem i paciorkowcem; czas
trwania rozpylań 10—20 minut.
O k ł a d y . Woda lub roztwory wodne często stosowane są w postaci
okładów, zwłaszcza rozgrzewających; w tym celu okolicę chorą owija się
flanelą lub gazą złożoną w kilkoro, 10—12 warstw, zwilżoną w wodzie lub
roztworze wodnym i wyżętą; z wierzchu przykrywa się ją papierem wosko
wym, warstwą płótna gumowego albo kauczukowego batystu, potem pokrywa
się warstwą waty grubości palca, całość zaś umocowuje się opaską. Zależnie
od stanu skóry, robi się okład na skórę nie osłoniętą lub posypaną pudrem.
W razie skłonności ognisk zapalnych do krwawienia, powierzchnię skóry
nasmarować można maścią higroskopijną obojętną. Skórę w otoczeniu okła
dów pokrywamy czasami maścią cynkową, wazeliną borną lub pastą, żeby
naskórek nie rozmiękł nadmiernie. Okłady zmienia się co 4—6 godzin,
oczyszczając skórę przy zmianie opatrunku benzyną, spirytusem salicylowym,
parowaniem lub oliwą i zasypując w razie potrzeby pudrem.
5
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O k ł a d y g o r ą c e . Gaza złożona w lo—12 warstw, flanek lub
wata zmoczona w wodzie gorącej lub w wodnym rozczynie leku, dobrze
wyżęta i przyłożona do chorego odcinka skóry, z wierzchu przykryta ceratką,
brzegi której wysmarowane są wazeliną dla uszczelnienia okładu; z wierzchu
nakłada się obficie watą i całość bandażuje się opaską płócienną lub fla
nelową.

Ten
towanym
flami lub
macerują

sam cel osiągnąć można przez przykładanie woreczków z rozgo
gorącym siemieniem lnianym, rozgotowanymi i przetartymi karto
używając rozmaitych termoforów; zabiegi te działają głębiej i nie
naskórka.

O k ł a d y o c h ł a d z a j ą c e . Okłady stosować można również
w celu ochłodzenia skóry, a to przez przykładanie zwilżonej gazy lub płótna,
co odciąga dużo ciepła, wywołuje skurcz naayń i uczucie zimna, tym więk
sze, im silniejsze jest przekrwienie i stan zapalny skóry. Okłady ochładzające
wykonuje się w ten sposób, że tkaninę zwilżoną w płynie zimnym przy
kłada się do odpowiedniego miejsca skóry, po rozgrzaniu zanurza się tka
ninę ponownie w tym płynie lub też zwyczajnie obraca się ją stroną zew
nętrzną, a więc zimną do skóry. W razie konieczności bardzo silnego ochła
dzania, do wody lub wodnego rozczynu leku dodać można kawałek lodu.
Do okładów używa się wody przegotowanej, fizjologicznego roztworu
soli kuchennej, naparów lub wywarów z kwiatów i ziół, wreszcie rozczynów
rozmaitych leków.
Rozczyny wodne następujących leków zalecane bywają szczególnie
często dla okładów:
ichtiol (ammonium sulfo-ichthyoUcum) w rozczynie 2—3%;
thiol (thiolum) w rozczynie 2,5—5%;
resorcyna (resorctnum resublimatum) w rozczynie i — 2 % ;
azotan srebrowy (argentum nitricum) w rozczynie 1:500; 1:1000;
kwas borowy i ) / ^ — 3 % ;
octan ołowiowy (liq. plumbi subacetici) używany bywa do okładów
w rozcieńczeniu następującym: i łyżka stołowa na i — 2 szklanki; nie roz
cieńczony wywołuje działanie przyżegające;
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Okład powinien być zrobiony w taki sposób, by papier woskowy lub
ceratka była nieco obszerniejsza od okolicy pokrytej wilgotną gazą i prze
kraczała jej granice o 2—3 centymetry; ze swej strony wata powinna o tyleż
przekraaać granice ceratki. Opatrunek taki podnosi ciepłotę okolicy zaban
dażowanej do 45 o—48O, a wskutek silnego przekrwienia czynnego skóry
i tkanki podskórnej wywiera bardzo silne działanie przeciwzapalne.
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woda ołowiowa (aq. plumbi) jest 2 % rozczynem liq. plumbi; jest ona
stosowana do okładów bez rozcieńczenia wodą;
woda ołowiowa Goularda (aq. plumbi Goulardi) zawiera 2 części liq.
plumbi subacetici, 8 części wyskoku i 90 części wody; woda Goularda sto
sowana bywa do okładów w stanie nie rozcieńczonym;
octan glinu (aluminium aceticum) w rozczynie i — 2 % ; jest to tak
zwany i szeroko stosowany płyn Burowa.
Bardzo dobrze działa w ostrych stanach zapalnych mieszanina 8 części
3% rozczynu kwasu borowego i 2 części octanu glinu.
Wskazaniami do stosowania okładów są ostre stany zapalne rozmaitego
pochodzenia, zwłaszcza jeśli skóra skutkiem obrzęku i sączenia nie znosi
maści i past. Również w niektórych przewlekłych schorzeniach skóry są one
bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy zależy na rozmiękczeniu naskórka lub wy
wołaniu silniejszego przekrwienia.
Przy stosowaniu okładów pamiętać należy, że skóra stopniowo zostaje
uczulona na lek, toteż nierzadko okłady początkowo dobrze znoszone zaczy
nają drażnić, co wymaga zmiany leku. Jeśli skóra nie znosi leczenia okła
dami, przepisać należy zawiesiny lub pasty.

B.

Mydło

—

Sapo

Mydło jest potasową lub sodową solą wyższych kwasów tłuszczowych; do
wyrobu mydła najczęściej używa się mieszaniny kwasów rozmaitych; najważ
niejszymi z nich są: kwas palmitynowy, oleinowy i stearynowy.
Działanie
mydła:
— działanie przeciwpasożytnicze: mydło posiada pewne właściwości prze
ciwpasożytnicze w stosunku do większości zarazków, w odniesieniu do nie
których jednak tak wyraźne, że ta właściwość mydła ma doniosłość praktyczną;
przykładem służyć tu może działanie odkażające i zapobiegawcze obmycia
wodą z mydłem narządów płciowych, jako środek ochronny przed zakaże
niem krętkiem bladym;
— działanie oczyszczające: mydło zmydła tłuszcze, które rozpuszczają
się potem w wodzie i dają się łatwo spłukać; właściwość usuwania wszelkiego
brudu przez mydło jest tak powszechnie znana, że nie wymaga dalszego
omawiania;
— działanie keratolityczne: dzięki obecności w mydłach ługu, posiadają
one własność rozpulchniania komórek naskórka zrogowaciałego, strupy i łuski
rozmiękają pod wpływem mydła i łatwo dają się usunąć. Włosy i płytka
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b) mydła przetłuszczone; wobec tego, że nadmiar alkaliów w mydle
nierzadko drażni skórę, stosuje się często mydła przetłuszczone, w których
wolny ług został zobojętniony przez nadmiar tłuszczu; mydła takie są lepiej
znoszone przez skórę, zwłaszcza podrażnioną;
c) mydła lecznicze: mydłami leczniczymi nazywamy mydła obojętne
lub przetłuszczone, do których dodano odpowiednią ilość środka leczniczego;
w związku z tym znamy mydła: salicylowe, dziegciowe, siarkowe, rezorcynowe, sublimatowe i szereg innych.
S p o s ó b u ż y c i a m y d ł a . W celu higieny używamy mydeł
twardych, stosując je w sposób znany powszechnie. Do mycia głowy z gę
stym owłosieniem wygodne są mydła płynne łub płyny zawierające mydło;
dobrą mieszanką do mycia głowy w przypadkach łojotoku jest mieszanka
następująca:
Rp.: Liq. carbonis detergentis, Aeth. petrolei aa 5.0, Spir. saponis
kalini 40.0, Aq. destill. 100,0 M.D.S. Zewnętrzne.
W celach leczniczych dodać można do maści pewien procent mydła,
które ułatwia przenikanie w głąb i wzmacnia działanie właściwego środka
leczniczego.
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paznokciowa pod wpływem częstego i długiego mycia mydłem również
pęcznieją, spoistość ich zmniejsza się, powiększa się natomiast łamliwość.
Mydła alkaliczne posiadają tę właściwość w stopniu wybitniejszym, mydła,
w których ług został zobojętniony — w słabszym;
— dzałanie drażniące: mydło pozostawione na skórze czas dłuższy wy wołuje przekrwienie, a potem nawet wyraźny stan zapalny z obrzękiem, wy
siękiem surowiczym i końcowym zluszczaniem pozapalnym.
Rodzaje mydeł:
a) mydło może być płynne, miękkie lub twarde; mydła, do przygo
towania których użyto sodu, są twarde, mydła potasowe są miękkie; spec
jalne zabiegi umożliwiają otrzymanie mydeł płynnych; te ostatnie są wygodne
dla mycia skóry owłosionej; mydła toaletowe są natomiast twarde. Przed
stawicielem mydła miękkiego jest tak zwane mydło szare (sapo viridis);
przykładami mydła płynnego są spirytus mydlany (spiritus saponatus),
czyli roztwór spirytusowy mydła leczniczego (sapo medicatus) oraz spirytus
potasowo-mydlany (spiritus saponis kalini), mieszanina spirytusu i mydła
potasowego w częściach równych z dodatkiem lawendy. Spirytus mydlany
Hebry jest często używany w rozmaitych celach leczniczych i higienicznych;
do mycia głowy brać należy i część mydła i 4 części wody cieplej, zmydlić
ten płyn i myć głowę mydlinami; po spłukaniu należy zmoczyć włosy wodą
zakwaszoną octem ( i łyżeczka na miednicę) lub sokiem z 2 cytryn;
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Przetworami służącymi do oczyszczania skóry prócz mydeł są również
i tak zwane szampony. Szamponami nazywamy dobrze zmydłające się i do
brze skórę oczyszczające środki, służące głównie do mycia włosów. Szam
pony sprzedażne gatunków pośledniejszych zawierają nadmiar ługu i często
niszczą włosy; w skład niektórych szamponów wchodzą saponiny i masło
kakaowe, skutkiem czego zmydłają się one bardzo dobrze, dając dużo piany.
Pamiętać należy, że saponiny te mogą wywołać objawy zatrucia ogólnego.
Poniżej przytaczam wzory na szampony rozmaitego rodzaju:
Rp.: Saponis kalini 60.0, Kalii carhonici 3.0, Aq. destillatae 450.0,
Spir. vini 50.0, Ol. naphtae artif. i.o.
Rp.: Saponini 1.5, Natrii bicarbonici 5.0, Boracis 2.0, Liq. ammonii
caust., Kalii carhonici aa 6.0, Aq. destill. 500.0.

C.

Proszki

—

Zasypki

—

Pulvera

Proszkami łub pudrami nazywamy przetwory złożone z bardzo drob
nych cząsteczek substancji obojętnej, do której dodawać można rozmaitych
leków. Odróżniamy pudry obojętne, czyli proste, i lecznicze, czyli złożone;
pierwsze wywierają działanie przez swe właściwości fizyczne, drugie działają
również przez swe właściwości chemiczne.
D z i a ł a n i e p u d r ó w . Pudry osłaniają skórę i chronią ją przed
wpływami zewnętrznymi, takimi jak zimno, wilgoć, promieniowanie oraz
zmniejszają tarcie skóry w fałdach; skutkiem swej porowatości wchłaniają
one wydzielinę zarówno wodną (pot, parowanie, wysięk zapalny), jak i tłu
stą wydzielinę gruczołów łojowych i dlatego osuszają skórę; dzięki zwięk
szonemu parowaniu powierzchni pokrytej pudrem wzrasta uczucie ochła
dzania i przewiewu, zmniejsza się przez to napięcie skóry; skutkiem ochła
dzania skóry i wzmożonego parowania objawy zapalne słabną, naczynia zwę
żają się, a objawy wysiękowe ulegają osłabieniu.
R o d z a j e p u d r ó w . Ze względu na ich pochodzenie, a nade
wszystko z uwagi na działanie, odróżniamy pudry pochodzenia roślinnego
i mineralnego. Pudry roślinne złożone są z cząsteczek szczególnie drobnych,
a przez to posiadają powyżej wymienione właściwości w stopniu wybitniej
szym od pudrów mineralnych. W przeciwieństwie do mineralnych, fermen
tują i rozkładają się one łatwo pod wpływem bakterii powierzchni skóry;
występuje to szczególnie wyraźnie w fałdach skóry oraz na powierzchniach
wilgotnych. Pudry mineralne natomiast nie ulegają rozkładowi i dobrze
przylegają do powierzchni skóry.
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Najważniejszymi pudrami pochodzenia roślinnego są rozmaite mączki
skrobiowe (amylum puheratum), wśród których najczęściej w użyciu są
skrobia pszeniczna — amylum tritici, ryżowa —• amylum oryzae, ziemnia
czana •— amylum solani. Inne pudry pochodzenia roślinnego rzadko by
wają używane, są to: pył widłakowy —• puhis lyco podli, kłąb kosaćcowy
sproszkowany — puhis rhizomae iridis florentinae i łiście szałwiowe roz
tarte — puhis foliorum sahiae.
Pudry pochodzenia zwierzęcego, dawniej często stosowane, np. roztarte
skorupy ostryg •— conchae marinae puheratae, kości czernikcwe sproszko
wane — ossa sepiae puheratae — już obecnie całkowicie wyszły z użycia.
Do pudrów pochodzenia mineralnego, częściej stosowanych, należą:
łojek wenecki {talcum venetum),
tlenek cynkowy (zincum oxydatum),
glinka biała (bolus alba),
ziemia krzemowa (terra silicea),
węglan magnezowy (magnesia carbonica),
węglan bizmutowy (bismuthum carbonicum),
węglan cynkowy (zincum carbonicum),
węglan wapniowy (calcaria carbonica),
zasadowy azotan bizmutu {bismuthum subnitricum).
Główną masę pudru stanowi zazwyczaj mączka, glinka lub łojek; tlenek
cynkowy dodawany bywa w ilości mniejszej; powiększa on przyleganie pudru
do powierzchni i nadaje powłoce nieco większą spoistość; tę samą rolę
w stopniu jeszcze większym spełnia stearynian magnezu (magnesium stearinicum); węglan magnezu dodawany bywa (w niewielkich ilościach) dla
powiększenia objętości proszku, natomiast duża jego ilość czyni proszek
gruboziarnistym i utrudnia przyleganie do skóry.
S p o s ó b s t o s o w a n i a p u d r u jest prosty; watą posypaną
pudrem obciera się powierzchnię skóry; w razie konieczności pokrycia pud
rem dużych powierzchni, można posługiwać się pudełkiem z dziurkowaną
pokrywą; jeśli wypada pokryć pudrem skórę w całości, można nasypać dużą
jego iłość do pościeli. Na ogół przy użyciu pudrów należy obficie stosować
przysypywanie.
W s k a z a n i a m i do pudrowania są podrażnienia skóry, stany
zapalne bez objawów silnego sączenia; w razie silnego sączenia lub ropienia
puder ulega sklejeniu przez nadmiar wydzieliny i wytwarza grube strupy,
sprzyjające zakażeniom wtórnym. Pudrowanie jest korzystne dla zmniej
szenia pocenia, dla osłonięcia skóry i oddzielenia stykających się po
wierzchni.
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Do pudrów dodawać można rozmaite środki lecznicze, wśród nich
najczęściej stosowane są następujące:
— kwas borowy, acidum boricum, w ilości 5—10% wywiera dzia
łanie odkażające;
— kseroform, xeroformium — 20—20%;
—• siarczek rtęciowy, hydrargyrum sulfuratum rubrum —• i — 2 % ;
•— formalina, formalinum w ilości i — 2 % wywiera działanie
odwaniające i przeciwpasożytnicze;
— mentol, mentholum, w ilości i — 3 % uśmierza swędzenie;
— anestezyna, anaesthesinum, w ilości 5—10% — uśmierza swę
dzenie i ból;
— ichtiol, ammonium sulfo-ichthyolicum w ilości 3—5%; dzia
łanie przeciwzapalne;
kwas salicylowy, acidum sdicylicum — 5%, środek odkażający.
Dla zmniejszenia wysuszającego działania pudru i dla powiększenia
jego zdolności przylegania do skóry często stosuje się pudry tłuste.
Rp.: Zinci oxydati 20.0, Adipis lanae anhydr. 5.0, Tdci venett ad
100. Puder tłusty.
Rp.: Yaselini fl., Magnesiae stearinicae aa 10.o, Talci veneti ad 100.o.
Puder tłusty.
Do pudiai obojętnego dodawać można rozmaite leki sproszkowane, otrzy
mując w ten sposób zasypki lecznicze.
Rp.: Tannini 5.0, Talci ueneti, Amyli oryzae aa ad 50.0, Zinci oxydati
ad 100.o.
Rp.: Bismuth. subgall. 4.0, Acidi borici, Zinci oxydati aa 6.0, Tahi
veneti 20.0, Kaolini ad loo.o. Puder odkażający;

D.

Papki,

mieszanki,

pudry

płynne

Papki w istocie swej są pudrami, dla wygody utrzymanymi w zawie
sinie; składają się one z równych łub prawie równych części proszku i płynu.
Po wyparowaniu płynu skóra pokryta jest pudrem, toteż działanie papek
w zasadzie jest takie samo jak i pudrów, a zatem osłaniające, wysuszające
i przeciwzapalne; jednakże substancja sproszkowana, pokrywająca skórę po
wyschnięciu papki, wytwarza warstwę mocniej przylegającą, bardziej zbitą
i mniej przepuszczalną. Puder sypki osłania gorzej, przylega trudniej,
w mniejszym jednak stopniu upośledza przewiew skóry.
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Im silniejsze są objawy zapalne łub wysiękowe, tym cieńszą warstwą
papki pokrywać należy skórę.
Do papek dodawać można rozmaite leki w proporcjach wskazanych
w rozdziale o domieszkach lekowych do pudrów.
W z o r y p a p e k : Rp.: Zinci oxydati, Amyli tritici lub Talci veneti,
Glycerini, Aq. destill. lub Aq. rosarum aa M.D. In vitro amplo c. epistomio
eitreo.
Rp.: Talci veneti, Zinci oxydati, Glycerini opt., Spir. vini 95O aa.
Papka ta przysycha szybciej od poprzedniej, drażni jednak skórę nieco
silniej.
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Wskazania do stosowania papek są takie same, jak do stosowania pu
drów; przeciwwskazania są natomiast liczniejsze: papek nie stosuje się na
skórę nie znoszącą wody, oraz na okolice silnie owłosione, powstają tu bo
wiem po przyschnięciu papki grube zlepki i bryłki, które drażnią skórę; po
dobnież nie należy stosować papek na ogniska skóry zakażone (łiszajec) i ro
piejące; na fałdy skórne stosować można wyłącznie papki mineralne, nie
ulegające rozkładowi.
Zaletą papek jest wygoda ich stosowania, skuteczność działania oraz
łatwość utrzymania skóry i bielizny w czystości, co jest trudniejsze przy sto
sowaniu pudru łub maści.
S p o s ó b s t o s o w a n i a p a p e k . Papka powinna mieć konsy
stencję śmietany; jeśli zaś wskutek wysychania łub wadliwego* przyrządze
nia jest ona gęściejsza — dodać należy ciepłej wody i dobrze zamieszać.
Przed użyciem papka powinna być dobrze rozmieszana przez wstrząsanie.
Skórę należy oczyścić ze strupów i łusek, złogów i wydzielin, po czym sma
ruje się ją pędzlem łub też watką nawiniętą na patyczek. Smarować na
leży warstwę możliwie cienką i równą; smarowanie następne powtarza się
po 24 godzinach, ale dopiero po oczyszczeniu papki poprzedniej, łub też
stosuje się ją wyłącznie na miejsca, z których papka już została starta. Papka
ulega zazwyczaj skruszeniu samoistnemu przez tarcie o bieliznę i ubranie;
w razie przeciwnym usuwa się ją myciem łub watą zmoczoną w ciepłej wo
dzie. Codzienne dokładne oczyszczanie skóry z papki nasmarowanej dnia
poprzedniego jest błędne; postępowanie prawidłowe polega na skontrolo
waniu stopnia przylegania papki; miejsca, z których się ona złuszczyła, po
winny być pokryte warstwą świeżą, miejsca, na których następuje oddziela
nie jej przez płyn ropny lub surowiczy, powinny być dokładnie oczyszczone,
a ponowne pokrywanie ich papką jest przeciwwskazane; miejsca, na któ
rych papka dobrze się utrzymała, mogą być pozostawione bez nowego sma
rowania.

Zasady leczenia chorób skóry
Jeżeli do papki zostaje dodany lek sproszkowany — ilość proszku obo
jętnego powinna ulec odpowiedniemu zmniejszeniu. Podobnie zostaje
zmniejszona ilość płynu w razie dodania leku płynnego.
Rp.: Liq. carbonis deterg. lo.o, Zinci oxydati, Talci veneti 25.0, Gly
cerini, Aq. destill. aa 20.0.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Dla uniknięcia nadmiernego wysuszania skóry przez mieszankę, można
dodać do niej nieco tłuszczu.
Rp.: Zinci oxydati, Talci veneti aa 25.0, Cholesterini o.10, Eucerini
anhydr. 5.0, Aq. destill. ad loo.o.
W razie konieczności przyśpieszenia przysychania papki, powiększyć
należy ilość wyskoku, dla wytworzenia natomiast powłoki bardziej spoistej
i silniej przylegającej, dodajemy więcej mączki.
Niektóre papki, zwłaszcza zawierające leki silnie działające, wypisuje
my w taki sposób, by zawierały one znacznie mniej proszku niż płynu.
Rp.: Camphorae tritae, Gummi arabici aa 6.0, Suljuris praecipit. 20.0,
Aq. calcis ad 200.0.
Rp.: Suljuris praecipit. 12.0, Camphorae tritae i.o, Resorcini i.o,
Gummi arabici 6.0, Glycerini 20.0, Aq. calcis ad 200.0.
Są to to tzw. mieszanki Kumerfelda, druga z nich w mojej modyfikacji.
Inne przepisy najczęściej stosowane papki podaję poniżej.
Rp.: Suljuris ppti. 10.o, Zinci oxydati, Talci veneti aa 20.0, Glycerini,
Aq. destill. aa ad 100.o. Dobra mieszanka dla leczenia trądzika.
Rp.: Ichthyoli 10.o, Liq. carbonis deterg., Zinci oxydati, Talci venett
aa 20.0, Glycerini, Spir. vini 50% aa ad 100.o. Mieszanka dla
leczenia wyprysku.
Papki powinny być bardzo dokładnie przygotowane, a po roztarciu ich
na skórze nie mogą znajdować się na niej bryłki i ziarna nie roztartego
proszku.

E.

Maść

—

Unguentum

Mianem maści określa się mieszaninę tłuszczu łub substancji tłuszczopodobnej, stanowiących zaróbkę maści, z lekiem płynnym łub sproszkowa
nym i proszkiem obojętnym, ilość którego nie powinna przekraczać 10%
maści. Maści, nie zawierające proszku obojętnego, a przygotowane wyłącz
nie 2 mieszaniny tłuszczu i leku, nazywamy pomadami; pomady są więc
odmianą maści.
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Spoistość maści klasycznej zbliża się do spoistości masła; w specjalnych
okolicznościach używane bywają maści bardzo twarde, w postaci ołówków
lub półpłynne i płynne, te ostatnie nazywamy mazidłami — linimentum.
Działanie maści zależy od właściwości farmakologicznych przepisanego
leku oraz od cech zaróbki użytej dla jej sporządzenia; to ostatnie działanie
uważać można za charakterystyczne dla wszelkich maści i ono zostanie omó
wione poniżej.
D z i a ł a n i e m a ś c i . Maści pokrywają
powierzchnię skóry
powłoką chroniącą ją przed wilgocią, nadmierną ciepłotą, promieniami che
micznymi, ponadto zmniejszać mogą swędzenie i skłonność do drapania;
— pod wpływem maści, zwłaszcza przyrządzonych na tłuszczach o niskiej
topliwości, naskórek zrogowaciały, strupy i łuski rozmiękają, skutkiem czego
powierzchnia się wygładza;
— powłoka tłuszaowa pokrywająca skórę utrudnia parowanie, zwłaszcza
jeśli maść nie zawiera składników płynnych i gdy skóra pokryta maścią za
bezpieczona jest opatrunkiem; w tych warunkach ciepłota skóry wzrasta,
skóra i naskórek stają się pulchniejsze, soczystsze;
— maści zawierające składniki wodne lub parujące ochładzają po
wierzchnię skóry, jeśli nie została ona osłonięta opatrunkiem;
— tłuszcze wchodzące w skład maści przenikają do naskórka i ułatwiają
działanie leków na warstwy głębsze;
— powłoka tłuszczowa, pokrywając skórę warstwą nieprzepuszczalną,
sprzyja rozwojowi na skórze i w naskórku bakteryj i pasożytów.
Najważniejsze zaróbki, używane do przygotowania maści:
Wazelina, vaselinum, jest węglowodorem o spoistości masła; zaletą jej
jest taniość, dobre znoszenie przez skórę, oraz jej trwałość; nie rozkłada się
ona pod wpływem czasu, działania powietrza i wydzielin; duże znaczenie
ma ta okoliczność, że większość leków nie wykazuje powinowactwa chemicz
nego do wazeliny, wskutek tego nie powstają połączenia nowe o działaniu
nieznanym; cechą ujemną wazeliny jest brak higroskopijności, czemu można
zapobiec przez dodanie do niej 3% cholesteryny.
Odróżniamy wazelinę żółtą i wazelinę białą CKZyszczoną; pierwsza jest
częściej używana do wyrobu maści, druga mniej nadaje się do tego celu
przez to, że zawiera resztki kwasu siarkowego, użytego do oczyszczania
wazeliny żółtej i drażniącego skórę. Wysokie gatunki wazeliny białej wady
tej nie mają.
Wazelina jest oporna na działanie kwasów i ługu, nie ulega utlenieniu
na powietrzu, toteż maści przygotowane na niej wyróżniają się trwałością.
W wazelinie rozpuszczają się tłuszcze, jod, większość alkaloidów, fenol
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i jego pochodne, mentol. Wazelina prawie nie rozpuszcza się w tłuszczach
skóry, toteż przenikanie jej w głąb jest słabe, wytwarza ona powłokę nie
przepuszczalną dla wydzielin skóry i dlatego nie powinna być stosowana
na duże powierzchnie. Ogólnie powiedzieć można, że wazelina winna być
użyta do wyrobu mas'ci nie zawierających płynów wodnych; nie należy jej
przepisywać w przypadkach, w których zależy na głębokim działaniu maści
oraz w razie istnienia objawów wysiękowych, utrudnia ona bowiem bardzo
znacznie parowanie powierzchni.
E u c e r y n a , eucerinum,
jest pochodną wazeliny, składa się
z 95 części wazeliny lub ung. paraffini i z 5 części metacholesteryny, nada
jącej wazelinie higroskopijność; euceryna może związać potrójną w stosunku
do swej objętości ilość wody; zmieszana z równą częścią wody znana jest
pod nazwą eucertnum c. aqua i bywa w tej postaci przepisywana, jako maść
chłodząca. Euceryna jest bardzo dobrą zaróbką do maści, nie rozkłada się
i nie jełczeje, zmywa się stosunkowo łatwo i jest higroskopijną. Posiada
ona zatem zalety wazeliny i jest pozbawiona jej wad; niestety jest ona kosz
towna.
S m a l e c w i e p r z o w y , axungium pora, adeps suillus, jest czę
sto używany dla wyrobu maści; topliwość dobrego smalcu waha się pomię
dzy 360—42OC, smalec powinien być świeży, co należy nadmienić przy wy
pisywaniu maści (adeps suillus recenter paratus); konsystencja jego jest ma
zista, mieszają się z nim łatwo inne tłuszcze, wazelina i ciała rozpuszczalne
w wazelinie, dziegcie i fenole, w pewnej proporcji wchłania on wodę
i rozczyny wodne, tworząc bardzo trwałą emulsję, co jest nieocenioną zaletą
smalcu. Dużą jego wadą jest szybkie jełczenie, a zapobiec temu można przez
dodanie 5.0 g nalewki będźwinowej (tra benzoes) na kilo tłuszczu oraz
przez przechowywanie w miejscu zimnym. Smalec zjełczały ma woń niemiłą
i może drażnić skórę. Maści sporządzone na smalcu zmywają się dosyć łatwo,
działanie ich jest głębokie, dają się one rozsmarować cienko i równomiernie;
znoszenie ich jest lepsze od maści sporządzanych na wazelinie.
Maści przygotowane na smalcu używane są w razie konieczności dzia
łania w głąb i wzmożenia wchłaniania leku; równie korzystne są one dla
natłuszaania skóry.
Lanolina,
lanolinum, jest tłuszczem pochodzenia zwierzęcego;
lanolinę otrzymuje się przez specjalną przeróbkę tłuszczu, pokrywającego
wełnę owczą. Lanolina rozpuszcza się w rozpuszczalnikach tłuszczów, za
wiera dużą ilość cholesterolu (stąd jej higroskopijność), jest oporna na
wpływy zewnętrzne, nie jełczeje, jest wybitnie higroskopijną, a z wodą
daje zawiesiny bardzo trwałe; przenika ona dobrze w głąb naskórka. Lano75
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M a s ł o k a k a o w e , butyrum seu oleum cacao, jest tłuszczem po
chodzenia roślinnego, zaletą tego tłuszczu jest łatwość zmywania, toteż uży
wany bywa on często do wyrobu maści dla leczenia skóry owłosionej; masło
kakaowe ma konsystencję twardą i dosyć szybko jełczeje.
Celem zmniejszenia spoistości zaróbek zbyt twardych, jak butyrum
cacao, wosk, lanolina, dodaje się olej migdałowy, ol. amygdalarum dulc,.
olej rącznikowy, ol. ricini łub oliwę zwykłą albo glicerynę, które odgrywają
tu rolę zaróbki; dla powiększenia spoistości zaróbki używa się najczęściej
wosku.
Najczęściej
używane
mieszaniny
zaróbek.
Wymienione powyżej zaróbki używane bywają do wyrobu maści same łub
też w mieszaninie z innymi zaróbkami; najczęściej używane mieszaniny są
następujące:
— wazelina, lanolina, tłuszcz świński w częściach równych;
— wazeliny 20.0 g, lanoliny 10.o g;
— lanolina, olej migdałowy w częściach równych;
— masło kakaowe 10.o g olej migdałowy 20.0 g — ostatnia miesza
nina przepisywana bywa szczególnie często w celu przygotowania maści do
leczenia skóry głowy.
Technika
o p a t r u n k ó w m a ś c i o w y c h . Opatrunek ma
ściowy zakładać można w sposób rozmaity. Jeśli skóra jest podrażniona lub
wykazuje objawy stanu zapalnego, należy nasmarować maścią kawałek płótna
wielokrotnie pranego lub gazę złożoną 6—8-krotnie; maść powinna wytwa
rzać równomierną warstwę grubości i mm. Płócienkiem takim pokrywa się
chore miejsce, z wierzchu nakłada się warstwę waty łub papieru wosko
wego dla zapobieżenia zbyt szybkiemu wchłanianiu maści przez opatrunek,
a całość przytwierdza się opaską.
Jeśli objawy zapalne są słabe, oraz w przewlekłych chorobach skóry,
wetrzeć można w skórę niewielką iłość maści, a z wierzchu przypudrować
pudrem obojętnym lub przyłożyć opatrunek.
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lina ma konsystencję spoistą, wyróżnia się lepkością, zmywanie jej jest
trudne. Ze względu na jej lepkość, lanolinę rzadko stosuje się w stanie czy
stym, a zazwyczaj w częściach równych z wazeliną. Na lanolinie przygoto
wuje się maści, zawierające składniki wodne, które się stosuje w razie koniecz
ności działania maści głębiej, niż działają maści przygotowane na wazelinie.
W razie dodania dużej ilości leku wodnego, należy wypisać lanolinę bez
wodną (lanolinum anhydricum), która jest bardziej higroskopijną; lano
lina zwykła zawiera około 25% wody.
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W celu działania w głąb należy wetrzeć maść pędzlem łub szczoteczką,
a z wierzchu przypudrować; ten sposób postępowania możliwy jest wyłącznie
w schorzeniach, nie wykazujących cech zapalnych.
Zazwyczaj maść pozostaje na skórze przez 24 godziny, chyba że sto
suje się leczenie próbne lub lekami silnie działającymi, wtedy trzymamy
maść krócej.
Przy zmianie opatrunku maść należy zmyć oliwą, spirytusem salicylo
wym, benzyną, jeśli jest ona znoszona, łub ciepłym naparem rumianku.
Maści nadają się lepiej do leczenia skóry nie owłosionej; skórę owło
sioną trzeba przed założeniem opatrunku maściowego w miarę możności
ostrzyc; jeśli okazuje się to niemożliwe, wybrać należy maści sporządzone na
tłuszczach płynnych, łatwo dających się zmyć. Ogniska silnie sączące i ropie
jące nie nadają się do leczenia maściami.
P r z e p i s y na n i e k t ó r e c z ę s t o s t o s o w a n e m a ś c i .
Umiejętność przepisywania maści polega na trafnym wyborze zaróbki i do
daniu leku właściwego dla danego chorego; wobec tego że liczba przepisów
na maści jest niezliczona, bezcelowe byłoby ich przytaczanie, jak również
zasadą fałszywą jest często spostrzegana u uczących się chęć pamięciowego
opanowania przepisów swych starszych kolegów; taki przepis jest bowiem
przepisem dla danego chorego, a uogólnienie jego na szereg przypadków
prowadzić może do błędu leczniczego.
Prawidłowym sposobem postępowania jest poznanie wskazań do sto
sowania leków oraz dokładna znajomość ich cech farmakologicznych. Nie
które maści jednak tak się rozpowszechniły, że znalazły miejsce w farma
kologii i mają nazwy umowne lub niekiedy od nazwisk autorów, którzy je
podali. Skład niektórych z nich zostanie tu wymieniony;
Maściobojętne.
Ung. leniens, maść łagodząca:
Rp.: Cerae albae 7.0, Spermaceti 8.0, Ol. amygdalarum dulc. 60.0,
Aq. rosarum 25.0.
Maść ta, a właściwie pomada, bywa używana niekiedy jako zaróbka do
innych maści; zmywa się ona łatwo i dobrze nadaje się do stosowania na
skórę owłosioną; jest ona dobrze znoszona nawet przez skórę podrażnioną;
jednakże! jest ona stosunkowo kosztowna.
Ung.
Ung.
Ung.
Ung.

simplex: Cerae jlavae 15.0, Adipis suillae ad 100.o.
molle: Lanolini, Yaselini fl. aa.
cereum: Cerae fl. 40.0, Ol. olwarum ad 100.o.
pomadinum: But. cacao 33.0, Ol. amygdalarum ad loo.o.
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Przepisów na te maści jest bardzo dużo.
Rp.: Adipis lanae 5.0, Yaselini c. cholestrino 10.o, Aq. rosarum lub
Aq. destill. lub Aq. plumbi 20.0 — 60.0.
M a ś ć c h ł o d z ą c a o ł o w i o w a U n n y : Rp.: Liq. plumbi
subacetici lo.o, Aq. destill. 40.0, Eucerini anhydr. 50.0
M a ś c i h o r m o n o w e . W ostatnich czasach wprowadzono do
lecznictwa szereg maści hormonowych.
Wywierać mogą one działanie miejscowe i ogólne. Działanie ogólne
zależy od właściwości zaróbki i jej zdolności do wchłaniania oraz od postaci,
w jakiej użyto odpowiedniego hormonu. Dla wywarcia działania ogólnego
powinien on rozpuszczać się w tłuszau.
Maści zawierające folikułinę mogą wywierać działanie ogólne, będźwinian estryny rozpuszcza się bowiem w tłuszczach; trudno myśleć jednak
o możliwości zastąpienia wstrzykiwan lub doustnego podawania estryny przez
doskórne jej wcieranie. Na zwierzętach wykazano, że 1500 jednostek estryny
w I centymetrze maści wywołuje przekrwienie miejscowe, wywiera jednak
słabe działanie ogólne. Podług Zondeka zaledwie 14% estryny z maści
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Lanolinimentum diachylon: Emplasti Uthargyri, Ol. olwarum aa 30.0,
Lanolini ad 100.o.
Ung. glycerini: Amyli tritici, Glycerini aa lo.o, Aq. destill. ad loo.o.
Jest to zawiesina beztłuszczowa, a nie maść właściwa; dobra jest jako zaróbka
w razie podrażnienia skóry.
Ung. diachylon Hebrae: Empl. litharg. simpl., Yaselini fl. lub Axungii
porci aa; do maści tej często dodaje się 5—10% kwasu salicylowego lub
2 % fenolu.
Ung. zinci Wilsoni: Zinci oxydati crudi lo.o, Adipis suilU henzoałi
ad loo.o.
Ung. jodi: Jodi puri 5.0, Kalii jodati 25.0, Aq. destill. 20.0, Adipis
suilli 200.0.
Ung. nigrum, seu Mikulicz: Argenti nitrici i.o. Balsami peruviani lo.o,
Yaselini fl. ad 100.o.
Maści chłodzące,
Ung. refrigerans. Maści te powinny być
sporządzone na zaróbkach higroskopijnych i zawierać płyn wodny; im więk
szą iłość wody zawierają, tym wybitniejsze jest ich działanie chłodzące. Przy
użyciu maści chłodzącej skóra nie powinna być osłaniana opatrunkiem łub
pudrowana, gdyż wtedy parowanie zostaje utrudnione i maść nie spełnia
swego zadania. Maści te powinny być rozsmarowywane bardzo cienko;
smarowanie można powtarzać, w miarę potrzeby, kiłka razy dziennie.
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wchłania się przez skórę, natomiast rozpuszczona w eterze, wyskoku łub
benzolu wchłania się w ioo%.
Przy stosowaniu zewnętrznym hormonu kobiecego można przepisać go
w wyskoku óo", w jednej z maści chłodzących albo nawet w wazelinie, co
jest jednak najmniej korzystne.
Wskazaniami do stosowania tych maści są choroby skóry, związane
2 niewydolnością jajników, a więc niektóre rumienie i pokrzywki, dermatitis dysmenorrhoica, niektóre odmiany trądzika, swędzenie i marskość
sromu.
Przy dawkowaniu przepisywać należy taką ilość maści, by odpowiadała
ona co najmniej 1000—5000 jednostkom.
Leczenie to nie może zastąpić podawania estryny w postaci wstrzykiwan
lub doustnie.
Maści zawierające hormon męski. Zasada ich stosowania jest taka sama,
jak maści zawierających estrynę.
Hormon męski stosowany jest w postaci propionatu testosteronu w ilości
10 mig w jednym gramie maści. O działaniu ogólnym trudno mówić przy
tym dawkowaniu. Miejscowo mają one wywierać działanie korzystne w swę
dzeniu odbytu.
I n s u l i n a . Wbrew poglądom dawniejszym przypuszcza się obecnie,
że insulina podana w maści może być wchłaniana i może wywierać w ten spo
sób działanie ogółne. Niektóre kwasy, mianowicie masłowy, bursztynowy i cy
trynowy ułatwiają jej wchłanianie, chołesteryna i kwas octowy utrudniają.
Insulinę stosuje się jednak głównie w celu działania miejscowego na złe
gojące się owrzodzenia.
Najczęściej stosowane są maści, zawierające 20—50 jednostek insuliny
w gramie; wynik tego leczenia nie jest, zdaniem moim, szczególnie dodatni.
A d r e n a l i n a dawniej często była dodawana do maści do wywołania
skurczu naczyń w leczeniu trądzika różowatego; obecnie udowodniono, że
adrenalina nie zostaje wchłaniana przez naskórek nie uszkodzony, toteż prze
pisywanie jej w maściach na skórę nie znajduje podstaw. Można ją natomiast
przepisywać w maściach przeznaczonych do leczenia zmian na błonach śluzo
wych; działa ona anemizująco i przedłuża działanie właściwego leku. Przepi
sywać należy 0.5—i.o ml rozczynu 1:1000 w 30 g w tej łub innej maści
'higroskopijnej.
H o r m o n y s k ó r n e i t k a n k o w e . Wyciągi z rozmaitych
narządów, a w tej liabie ze skóry, dodawane są do rozmaitych maści w celu
ożywienia tkanek lub przyśpieszenia gojenia ran. Istnienie takich hormonów
nie jest jeszcze udowodnione ponad wszelką wątpliwość, jednakże maści
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i kremy hormonowe spotykają się z dużym uznaniem publiczności. Maści
takich dużo jest w handlu; w ocenie zaś ich wartości liczyć się należy
z właściwościami chemicznymi hormonu. Jeśli jest on rozpuszczalny w tłusz
czach lub w łipoidach, działanie takiej maści nie można wyłączyć; jeśli na
tomiast hormon rozpuszcza się w wodzie, to nie rozpuszcza się on
w tłuszczach.
Wątpliwe jest działanie takiej maści na skórę.
M a ś c i w i t a m i n o w e . Maści te zyskały również duży rozgłos,
zwłaszcza zaś wśród klienteli i właścicieli zakładów i salonów kosmetycznych.
W medycynie klinicznej wywołały one natomiast zainteresowanie mniejsze.
W ocenie tych maści rozpatrzyć należy zdolność witamin do rozpuszczania
się w tłuszczach łub w płynach wodnych.
Witaminy B^, Bg (lactoflavina) oraz witamina C, rozpuszczalne w wo
dzie, mogą znaleźć zastosowanie w praktyce dermatologicznej. Jednak wita
mina C utlenia się szybko na powietrzu i traci swe własności. Wymienione
witaminy wywierają działanie ogółne, miejscowe zaś nie jest udowodnione,
także ten sposób ich podawania nie znajduje uzasadnienia.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach — A, D i H .
Witaminę A, najczęściej w postaci Yoganu dodaje się w ilości 2% do
maści obojętnych: cynkowej (Ung. mollś) i do euceryny łub maści łago
dzącej (Ung. leniens). W piśmiennictwie znajdujemy wzmianki o korzyst
nym jej działaniu w przypadkach złuszczającego zapalenia skóry (dermatitis
exfoliativa generalisata Wilson—Brocq), w oparzeniach, w kiłowym zapa
leniu rogówki, w odmrozinach, w schorzeniach łojotokowych, a nawet w le
czeniu zmarszczek. Jest to tym bardziej zastanawiające, że witamina A łatwo
rozkłada się pod wpływem działania światła, kwasów, a nawet tlenu po
wietrza.
Witamina D jest najczęstszym składnikiem popularnych witaminowych
kremów piękności.
Maści tych nie przepisuję, budzenie sceptycyzmu do nich uważam jed
nak za mało uzasadnione, tym bardziej że dobre kremy kosmetyczne zazwyczaj
nie zawierają składników szkodliwych, a zabiegi higieniczne, stosowane
jednocześnie, niewątpliwie korzystnie wpływają na stan skóry.
Witamina E znalazła, zwłaszcza w Ameryce, duże wzięcie wśród pro
ducentów kremów kosmetycznych; w piśmiennictwie znaleźć można wska
zówki o korzystnym działaniu takiej maści w trądziku oraz w leczeniu
owrzodzeń przewlekłych.
Witamina H . Tak zwana witamina przeciwłojotokowa łub skórna,
dotąd nie znalazła większego zastosowania w lecznictwie dermatologicznym.
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Maści naświetlane promieniami pozafiołkowymi zawierać mają pewną ilość
witamin, głównie witaminy D i A ; najczęściej otrzymuje się je przez na
świetlanie promieniami pozafiołkowymi smalcu świńskiego, lanoliny lub wa
zeliny z dodatkiem jednak cholesteryny. Maści te wywierać mają korzystne
działanie na przebieg epitełizacji i ziarninowania. Chciałbym wierzyć, że jest
tak istotnie.
M a ś c i t r a n o w e znalazły bardzo duże rozpowszechnienie w le
czeniu niegojących się owrzodzeń, oparzeń i ran. Zawierają one witaminę A
i D, możliwe jednak, że substancjami działającymi są tu nie witaminy, lecz
tłuszcze nienasycone, zawarte w tranie. Istnieje dużo maści opatentowanych,
zawierających tran. Zdaje się jednak, że korzystniej działają maści świeżo
przygotowane, prawdopodobnie dzięki temu, że tran nie utlenił się i nie
utracił swych zalet. Dotąd nie rozstrzygnięto, w jakiej zaróbce przepisywać
należy tran; jedni zalecają lanolinę, inni wazelinę. Dobrym przepisem jest
następujący:
Rp.: Balsami peruviani 2.0, Yaselini fl. opt. 18.0, Ol. jecoris aselli
30.0, Adipis lanae anhydr. ad loo.o.
Maści te, korzystne w wymienionych powyżej okolicznościach, zbyt
często stosowane są bez odpowiednich wskazań, jak np. w wyprysku, potnicy,
w łuszczycy, w swędzeniu sromu itd.
• M a ś c i z a w i e r a j ą c e f e r m e n t y . Zastosowanie praktyczne
znalazły wyłącznie maści pepsynowe ( 1 % pepsyny w zaróbce higroskopijnej)
i zawierające pankreatynę. Wskazaniami do stosowania ich są blizny przerosłe, grube strupy i złogi nekrotyczne w przypadkach oparzeń; toczeń gru
źlicy przerosły, modzełe i rogowacenia nadmierne leczono również tymi
maściami. Działanie tych maści jest jednak słabe.
M a ś c i r a d o c z y n n e mało są używane z uwagi na pewne
trudności techniczne, związane z ich otrzymywaniem i stosowaniem, mnie
mać należy jednak, że w przyszłości znajdą one większe wzięcie. Obecnie
częściej stosowane są w kosmetyce niż w dermatologii lekarskiej. Poniżej
omówione zostaną wyłącznie maści dermatologiczne. Co się tyczy maści
kosmetycznych, to niewątpliwie pokaźna ich liczba zawiera zbyt mało skład
nika radoczynnego, by uzasadnione było zaliczenie ich do maści działają
cych radoczynnie, a nie dzięki zaróbce.
Maści radoczynne wydzielają promienie alfa i w ten sposób wywie
rają działanie lecznicze. Znane są dwa nieco odmienne typy maści radioczynnych: jedne zawierają element czynny, najczęściej rad łub radoczynne sole
jodowouranowe, albo też tor; drugi rodzaj maści zawiera emanację radoczynną.
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F.

Pasty

Ciastami lub pastami (ostatnia nazwa częściej bywa używana) nazy
wamy mieszaniny tłuszczów lub ciał tłuszczowatych z proszkiem obojętnym,
ilość którego wynosić powinna 50% pasty. Dzięki dużej zawartości proszku,
pasty wyróżniają się swą znaczną spoistością, a zdaniem niektórych autorów
również i wyraźną porowatością. Wobec tego, źe pasta nie jest niczym innym
jak odmianą maści, od której różni się dużą zawartością proszku obojęt
nego, sposób przepisjwania past nie różni się w zasadzie od przepisywa
nia maści. Jako zaróbki do wyrobu past używane są wazelina, euceryna,
lanolina, smalec wieprzowy, olej migdałowy i oliwkowy, maść borna i inne
maści obojętne.
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Maści zawierające element czyrmy mogą być wypisywane wyłącznie bez
pośrednio z wytwórni; przed wojną najczęściej otrzymywaliśmy je z Ałłgemeine Radium Ges. w Berlinie; razem z maścią firma przysyłała charak
terystykę maści, jej trwałości i przepis dawkowania.
Maści zawierając
e emanacje mogły być przygotowywane na miejscu
w specjalnych aparatach, dostarczanych przez tę samą firmę (emanator
uniwersalny podług Happela). Przyrząd ten zawierał preparat radowy, da
jący w określonym czasie pewną ilość emanacji; po zmieszaniu 10,000 jed
nostek elektrostatycznych emanacji z 10 ml maści otrzymywało się maść
zawierającą i.ooo takich jednostek w jednym centymetrze sześciennym
maści.
Najczęstsze dawkowanie jest następujące:
— 100 jednostek na jeden centymetr kwadratowy błon śluzowych łub
powierzchni ziarninującej;
— 200 jednostek na centymetr powierzchni skóry;
— 1000 jednostek na naczyniaki i małe nowotwory;
— 50—100 jednostek na owrzodzenia po oparzeniach promieniami x.
Rodzaj zaróbki ma małe znaczenie przy przygotowywaniu tych maści,
jednakże dla maści z emanacją odpowiedniejszy jest smalec wieprzowy, a nie
wazelina.
Działanie promieni alfa jest, jak wiadomo, bardzo powierz
chowne, toteż grube strupy i łuski powinny być usunięte przed nałożeniem
maści; działanie jej jest skuteczniejsze w razie pokrycia maści ceratką lub
grubym opatrunkiem. Dla uniknięcia niemiłych przebarwień, unikać należy
pokrywania maścią skóry zdrowej sąsiadującej z wykwitem chorobowym.
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Proszki dodawane do tych zaróbek to tlenek cynku, krochmal, talk,
glinka, węglan magnezu, węglan wapnia, krzemionka i inne.
Do past dodawać można rozmaite leki płynne i sproszkowane. Przy
dodawaniu leków sproszkowanych trzeba odpowiednio zmniejszyć ilość
proszku obojętnego, jeśli zaś lek jest płynny lub półpłynny, zmniejszamy
ilość zaróbki.
Zależnie od spoistości użytego tłuszczu odróżniamy pasty twarde,
miękkie i płynne; ostatnie przygotowane są na tłuszczach płynnych, takich
jak olej lniany, migdałowy, sezamowy, oliwkowy; w razie potrzeby przepi
sania pasty bardzo spoistej, używa się jako zaróbki lanoliny; dla przyrzą
dzenia past wysuszających zastąpić należy tlenek cynku lub łojek — krze
mionką.
Pasty osłaniają skórę i chronią ją przed działaniem bodźców zewnętrz
nych, toteż niektórzy uważają pasty za rodzaj osłaniającego opatrunku der
matologicznego.
Pasty łagodzą stan zapalny i zmiękczają skórę.
Nie wywierają one działania tak głębokiego jak maści.
Kwestia porowatości i zdolności absorbcyjnej past wciąż nie jest jeszcze
rozstrzygnięta; zdaje mi się, źe wbrew opinii klasycznej, zgodzić się należy
z Yeyrierem, który sądzi, że pasty tych właściwości nie posiadają; w związku
z powyższym nie należy ich stosować na powierzchnie silnie sączące.
W s k a z a n i a do s t o s o w a n i a p a s t y . Pasty są na ogół
lepiej znoszone od maści, toteż celowe bywa rozpoczęcie leczenia od past,
potem zaś można zacząć przepisywać maści; pasty mają specjalne zastoso
wanie w leczeniu przewlekłych chorób skóry; niekiedy jednak skóra, wyka
zująca objawy ostrego stanu zapalnego, dobrze znosi pastę; przykładami są
tu wyprzenia fałdów, ostre stany zapalne podudzi oraz otoczenie ran ropie
jących.
S p o s ó b s t o s o w a n i a p a s t . Na ogniska małe, wykazujące
objawy zapalne podostre, zwłaszcza na początku łeczenia, nakłada się opa
trunek w ten sposób, że płócienko, flanelę lub nawet gazę 6—8-krotnie
złożoną pokrywa się szpadelkiem lub nożem warstwą pasty grubości
0.5—1.0 mm i w ten sposób nasmarowaną tkaninę przykłada się na skórę;
ogniska duże, nie wykazujące objawów stanu zapalnego, należy smarować
pastą bezpośrednio, bądź palcem, bądź trzonkiem łyżki lub szpatułką; skórę
pokrytą pastą posypuje się z wierzchu pudrem obojętnym lub pokiywa się
opatrunkiem.
Pasta zostaje na skórze 24 godziny, po czym pastę starą usuwa się oliwą
lub benzyną, jeśli skóra dobrze ją znosi. Wzory past:
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Wzorem pasty twardej jest pasta Lassara: Zinci oxydati, Amyli tritici, LanoUni, Yaselim, jl. opt. aa.
Wzorem pasty płynnej jest: Zinci oxydati, Taki veneti aa 25.0,
Ol. amygdalarum dulc. ad 100.o.
D o tych past w zależności od wskazań dodawać można rozmaite leki,
jak resorcynę, ichtiol, tumenol, tiol, dziegcie, siarkę, chrysarobinę itd.

Rp.: Ammonii sulfo-ichthyolici
2.5, Amyli tritici, Zinci oxydati aa
12.50, Yaselini jl. opt. Lanolini aa 11.25. D l a leczenia złuszczania łuszczycowatego.

G.

Kremy

—

Cremores

Krem jest odmianą maści właściwej, od której różni się swym składem;
sporządzony jest on z tłuszczu higroskopijnego i z wody lub z rozczynów
wodnych rozmaitych leków, nie zawiera natomiast proszku obojętnego.
Działanie
kremów.
Kremy rozmiękczają naskórek, strupy
i łuski, toteż używane są często w kosmetyce dla wygładzenia i wydelikacenia
skóry. N a skórze tworzą one powłokę cienką, dobrze przylegającą do po
wierzchni. Wobec tego że dodatek barwników do nich usuwa zabarwienia,
często stosuje się je w celach upiększenia. Prócz tego kremy uśmierzać mogą
swędzenie, łagodzą stan zapalny i chronią skórę przed działaniem czynników
zewnętrznych atmosfery. Są one miłe w użyciu i dobrze znoszone nawet przez
skórę w stanie zapalnym. Kremem często stosowanym jest tzw. maść chło
dząca — cold-creame i rozmaite jej odmiany.
W skład kremu wchodzić mogą: wazelina, lanolina, sapolan, smalec
wieprzowy, wosk, gliceryna oraz tłuszcze roślinne płynne.
N a ogół kremy tłuste, odpowiednie dla skóry suchej, przygotowywane
są na wazelinie lub na tłuszczach płynnych. Kremy suche, wskazane dla cery
tłustej, przygotowane są na glicerynie. Kremy sporządzone na lanolinie, stea
rynie i sapolanie są obojętne i dobrze znoszone są przez obydwa rodzaje skóry,
lepiej jednak przez tłuste.
W z o r y k r e m ó w : Linimentum oleo-calcarenm, krem dobrze zno
szony nawet przez skórę w ostrym stanie zapalnym, często używany bywa do
leczenia oparzeń i ma skład następujący:

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Rp.: Zinci oxydati 6.0, Sulfuris ppti 4.0, Terrae siliceae 2.0, Axungi}
porci henz. 12.0. Pasta ta często stosowana w leczeniu trądzika
i łojotoku.
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Rp.: Aq. calcis, Ol. lini lub Ol. olharum aa.
Dużym powodzeniem cieszący się wśród publiczności krem ogórkowy
ma skład następujący:
Rp.: Succi cucumeris rec. expr. 12.0, Adipis suilll lo.o, Sebi vitulini 6.0,
Aq. rosarum 0.20.
Krem chłodzący Unny: Adipis Lanae lo.o, Adipis benzoati 20.0,
Aq. calcis lub Aq. rosarum 60.0.
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Krem tłusty dla cery suchej: Aq. rosarum, Aq. calcis, Aq.
aa 5.0, Lanolini 5.0, Yaselini 10.o.

laurocerasi

Krem suchy dla skóry tłustej: Gummi tragacanlhae puriss. pulv. i.o,
Trae benzoes., Trae quillayae aa 2.0, Glycerini opt. lo.o, Aq. rosarum 30.0.
Krem obojętny: Gelatini 0.15, Aq. rosarum 9.0, Glycerini
stearinici 1.50, Natrii caustici 0.20.

H.

Lakiery

—

Firnisy

—

6.0,

Acid.

Firnisia

Nazwą lakierów lub firnisów obejmujemy przetwory przygotowane na
zaróbkach szybko wysychających z wytwarzaniem cienkiej błonki.
Działanie
lakierów.
Lakiery wytwarzają błonkę, która za
stępuje ubytki w naskórku i chroni w ten sposób warstwy głębiej położone;
skutkiem kurczenia się tonizuje ona tkanki; działanie leków dodanych do
lakierów sięga dosyć głęboko.
ne

Odróżniamy lakiery nieprzepuszczalne
dla wody
i płynów wodnych.

dla

wody

i

przepuszczal

Lakiery nieprzepuszczalne dla wody są to rozczyny bawełny strzelni
czej, czyli nitrocelulozy, guttaperchy lub żywic w rozmaitych ciałach lotnych.
Niektóre z tych lakierów, jak np. rozczyn guttaperchy w chloroformie, są
nieprzepuszczalne nie tylko dla płynów wodnych, lecz również i dla pary
wodnej; w związku z powyższym parowanie skóry pokrytej tym lakierem
jest całkowicie zatrzymane. Inne lakiery, przedstawicielem których jest kolodion (rozczyn bawełny strzelniczej w eterze), będąc nieprzepuszczalnymi
dla wody, nie zatrzymują parowania. Działanie leków dodanych do pierw
szej kategorii lakierów jest głębsze i zbliża się do działania plastrów; dzia
łanie leków dodanych do drugiej jest bardziej powierzchowne.
Wzory: Chrysarobini 5.0, Traumaticini ad 100.o. Traumatycyną na
zywamy rozczyn 10 części guttaperchy w 100 częściach chloroformu; uży
wana bywa ona dla rozpuszczania żywic.
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Roztwór bawełny strzelniczej w równych częściach eteru i wyskoku
nosi nazwę kolodionu. Kolodion po wyschnięciu jest bardzo suchy, pęka
i kruszy się, dla zapobieżenia czemu dodaje się 3—10% olejku roczniko
wego (Ol. ricini), otrzymując tzw. collodium elasticum.

Rp.: Hydrarg. bichlorati corros. i.o, Collodii elastki 60.0. Kolodion
do usuwania brodawek i rogowacenia nadmiernego.
Rp.: Add. salicyl., Acid. lactici aa 3.0, Collodii
do leczenia modzeli i brodawek.

elast. 14.0. Kolodion

Rp.: Ammonii sulfo-ichthyolici lo.o, Collodii elastki ad loo.o. Kolo
dion często stosowany do leczenia róży.
Rp.: Acid. tannici 5.0, Resorcini 2.5, Collodii elast. ad 50.0. Kolodion
dla leczenia odmrożenia.
Lakiery przepuszczalne w wodzie i w płynach są jedną z dogodnych
i dobrze znoszonych postaci leku; rzecz dziwna, że są one na ogół mało
stosowane.
Oto najważniejsze
w wodzie.

rodzaje

firnisów

(lakierów)

rozpuszczalnych

a) Vernix exsicans tragacanthae:
Rp.: Gummi Tragacanthae
ad loo.o.

5.0, Glycerini

2.0, Aq. dest. lub rosarum

Wszystkie leki rozpuszczalne w wodzie i sproszkowane mogą być do
tego lakieru dodawane.
b) Glycerolatum amyli (Glycerole
d'amidon autorów francuskich)
zawiera glicerynę i krochmal w takiej ilości, by całość miała spoistość śmie
tany; można do nich dodawać rozmaite leki, np.:
Rp.: Ol. cadini lo.o—20.0, Glycerolati amyli ad loo.o.
Rp.: Acid. tartarici, Acid. salicylici, Acid. carbolici liq. aa 0.70,
20.0, Glycerolati amyli ad 120.0.

Amyli

c) Gelanthum
Unnae;
Rp.: Gummi tragacanthae. Gelatini aa, miesza się w stanie rozgrza
nym, po czym dodaje się mieszaninę równych części gliceryny
i wody różanej, by osiągnąć konsystencję śmietany.
d) Bardzo dobrym, a być może najlepszym ze znanych firnisów jest
tzw. maść kazeinowa — Ung. caseini o składzie następującym:
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D o wymienionych lakierów dodawać można rozmaite leki, jak np. kwas
s.alicylowy, pirogalusowy, ichtiol, tiol, dziegieć i in., najczęściej w ilo
ści 10%.
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Rp.: Caseini 14.0, Kalii caustici 0,35, Natri caustici 0.08, Glycerini
7.0, Yaselini 21.0, Phenoli liq., Zinci oxydati aa. 0.50, Aq. destill.
ad 100.o.
Dodawać do niej można rozmaite leki, z wyjątkiem kwasów, które
strącają kazeinę. Oto niektóre przepisy na te lakiery:
Rp.: Ol. lithanthracis lo.o, Ung. caseini loo.o.
Rp.: Resorcini 2.0, Zinci oxydati lo.o, Ung. caseini loo.o.
Rp.: Sulfuris

ppti

5.0, Zinci

oxydałi

lo.o, Aq.

destill.

lo.o,

Ung.
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caseini loo.o.

K.

Kleiny

Kleinami nazywamy leki, w skład których wchodzi żelatyna, dzięki
a e m u w ciepłocie pokojowej są one stałe, a po ogrzaniu stają się płynne.
Działanie
k l e i n . Kleiny wywierają działanie osłaniające,
skutkiem kurczenia się żelatyny uciskają one lekko tkanki, zwłaszcza zaś naczjnia, często zmniejszają swędzenie i wywierają działanie przeciwzapalne.
W skład klein nie wchodzą tłuszae, toteż nie zmniejszają one parowania
skóry i mogą być stosowane na przestrzenie większe, pozostając czas
dłuższy na skórze; na ogniska pozbawione naskórka działają one keratoplastyanie.
W s k a z a n i a . Najczęściej kleiny przepisywane są do leczenia zapal
nych stanów skóry, wyprysków i owrzodzeń na podudziach u osób z żyla
kami lub zastojem żylnym; dobre wyniki uzyskuje się nimi w leczeniu obrzę
ków przewlekłych, np. po odmrozinach.
P r z e c i w w s k a z a n i a m i do stosowania kleiny są stany zapalne,
którym towarzyszą silne sączenie oraz zakażenia ropne skóry.
S p o s ó b s t o s o w a n i a klein jest następujący: kleinę rozpuszaa
się przez zanurzenie słoika do wody gorącej; po uzyskaniu p r z a kleinę
spoistości śmietany i dokładnym oayszczeniu skóry, a nawet ogoleniu wło
sów,
smaruje
się
chore
miejsca
pędzlem
szaecinowym,
uwa
żając by warstwa kleiny była równomierna i niezbyt gruba. Można również
nałożyć na skórę kawałek gazy, pońaochę trykotową lub bandaż i tkaninę
przepoić kleiną; po upływie i — 2 godz. kleina przysycha wytwarzając elastyaną, gładką powłokę.
Wzory
kleiny:
Rp.: Zinci oxydati, Gelatini aa 15.0, Glycerini 25.0, Aq. destill. 45.0.
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Kleina ta jest kleiną miękką, można do niej dodawać siarkę, przetwory
rtęciowe sproszkowane, mentol lub chrysarobinę najczęściej w proporcji nie
przewyższającej i o % .
Rp.: Gelatinae

5.0, Aq. destill. 70.0, Glycerini

20.0, Jodoformii

5.0.

Żelatyna jodoformowa Unny.
Aq. destill. aa. 30.0.

Jest to kleina twarda, do niej można dodawać oleje, dziegcie, kwas
karbolowy, resorcynę. Tanina, żółty tlenek rtęci (hydrargyrum
oxydatun
jlavum) i kwas pirogalusowy strącają żelatynę, toteż nie powinny być do
dawane do klein żelatynowych.

L.

Plastry —

Emplastrum

Plastrami nazywamy ciała maziste, w skład których wchodzą mydła
ołowiowe lub żywice, nadające im lepkość; poza tym zawierają one kalafo
nię, olejki, wosk, terpentynę. W razie dodania do nich składników leczni
czych — otrzymujemy plastry lecznicze. W związku z powyższym odróż
niamy przylepce — emplastra adhaeswa oraz plastry lecznicze — emplastra
medicinalia.
D l a wygody lepka masa plastra rozsmarowywana bywa na płótnie lub
ceratce i w tym stanie przykładana do skóry.
Działanie plastrów.
Plastry pokrywają skórę powłoką nie
przepuszczalną, toteż nie należy stosować ich na obszerne powierzchnie
skóry oraz w ostrych i podostrych stanach zapalnych. Wskazane są one na
tomiast w rogowaceniu nadmiernym i w leczeniu zmian ograniczonych
o przebiegu przewlekłym. Działanie leków zawartych w plastrach sięga głę
boko.
S p o s ó b s t o s o w a n i a . Przed przyłożeniem plastra skórę należy
dokładnie oczyścić spirytusem lub eterem; po ogrzaniu plastra lub po zmo
czeniu eterem, benzolem lub chloroformem, nalepia się go na skórę. Plaster
pozostaje na chorym miejscu 24 godziny, a nawet dłużej; po usunięciu —
resztki jego zmywa się benzyną.
Wzór plastra:
Aq. destill. 20.0.

Axungii

D o plastra tego dodać można
centracji.

porci, Ol. olharum,
odpowiedni
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Rp.: Zinci oxydati 10.o, Gelatini, Glycerini,

"Zasady leczenia chorób skóry

M.

Rozczyny —

Solutiones
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Rozczyny leków często stosowane są w lecznictwie dermatologicznym;
przy tym najczęstsze są rozczyny wodne i wyskokowe. Wodne znajdują za
stosowanie największe w postaci okładów; działanie leków w rozczynach
wodnych jest powierzchowne.
Często używanymi rozczynami wodnymi są: 2 — 4 % kwas borowy,
2% rozczyn ichtiolu, 3 — 5 % rozczyn boraksu, i — 4 % rozczyn kwasu
garbnikowego, lO/oo sublimatu, i — 2 % tiolu, 1:1000 — 2 % rozczyn azo
tanu srebrowego.
Leki nierozpuszczalne w wodzie oraz w razie potrzeby głębszego ich
działania stosujemy w wyskoku, drażnią one jednak silniej od rozczynów
wodnych. W rozczynie spirytusowym stosujemy szczególnie często i—10%
kwas salicylowy, dziegcie rozmaite w rozczynie 0,5—2% (rozczyny bar
dziej stężone zaliczać należy raczej do lakierów), rezorcynę 2—5%, kaptol
I — 3 % , tymol 0 , 5 % , kwas pirogalusowy i — 1 0 % , kamforę i — 5 % . Z roz
puszczalników innych wymienić należy eter i aceton, stosunkowo rzadko
jednak stosowane.

III.

WYBÓR POSTACI LEKU

Jak wynika z powyższego, lek zastosowany być może w rozmaitej po
staci, a więc najczęściej jako okład, puder, maść lub pasta. Wybór postaci
najwłaściwszej nie zawsze jest łatwy, a nierzadko sposób najodpowiedniej
szy zostaje ustalony po szeregu prób. Można w tym celu przepisać na roz
maite odcinki skóry ten sam lek w postaci maści, okładu, pasty, mieszanki
itd., a po 24—48 godzinach wybrać postać najodpowiedniejszą dla cho
rego.
Przy ustalaniu sposobu stosowania leku należy uwzględnić zarówno
indywidualne znoszenie przez skórę chorego rozmaitych zaróbek, jak i sto
pień zdolności leku do działania w głąb. N a ogół skóra wykazująca objawy
stanu zapalnego gorzej znosi leczenie zewnętrzne niż skóra nie wykazująca
wyraźnego stanu podrażnienia. I m silniejszy jest stan zapalny, tym gorzej
znoszone jest leczenie zewnętrzne. Najmniej drażnią skórę w stanie zapal
nym parowania i rozpylania, potem z kolei wymienić można okłady wilgotne,
zimne i rozgrzewające, pudry obojętne i lecznicze, papki, kleiny, lakiery
przepuszczalne dla wody i nie utrudniające parowania, pasty, maści,
a wreszcie plastry.
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N a ogół leczenie powiimo być tym łagodniejsze i ostrożniejsze, im wraż
liwsza jest skóra chorego i silniejszy stan zapalny. D l a tego też w ostrych sta
nach zapalnych leczenie rozpocząć należy od parowań lub okładów zimnych
i stopniowo przejść do leków o działaniu energiczniejszym.
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N i e wymieniłem rozczynów rozmaitych leków w wyskoku, eterze, ace
tonie i chloroformie, znoszenie ich jest bowiem bardzo indywidualne.
Pod względem działania w głąb najenergiczniejsze są plastry, potem
idą maści, okłady rozgrzewające, pasty, zawiesiny i pudry. N a ogół działanie
leku jest tym głębsze, im wybitniej zmniejszone zostały parowanie i prze
wiew skóry. Jest to zrozumiałe, ponieważ pod wpływem zmniejszonego pa
rowania naskórek staje się pulchny, przestrzenie międzykomórkowe na
skórka są rozszerzone, skóra ulega przekrwieniu i łatwiej wchłania leki.
W leczeniu zewnętrznym uwzględnić należy również i osobni
czy sposób reagowania skóry na zastosowany lek i wybraną postać;
w szczególności pamiętać należy, że skóra osobników alergicznych często
nie znosi maści. Chory przestaje znosić lek, początkowo dobrze znoszony.
Zależy to od stopniowego rozwoju stanu uczulenia nieswoistego, dotyczą
cego również i przepisanego leku. Wymaga to częstej zmiany sposobu lecze
nia i leków.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

ROZDZIAŁ IV

M E T O D Y K A POSTĘPOWANIA L E C Z N I C Z E G O W D E R M A T O L O G I I
I.

POSTĘPOWANIE

OCZYSZCZAJĄCE

Przed przystipieniem do właściwego leczenia dermatologianego, zazwyaaj należy oczyścić skórę z brudu, strupów, łusek i wydzielin. Niekiedy
wystarcza kąpiel i zwykłe zmywanie skóry wodą i mydłem. W schorzeniach,
w których powstają grube strupy i łuski, w szczególności na skórze owło
sionej (impetigo, ecthymata, parakeratosis psoriasiformis, favus) zabieg ten
nie wystarcza. W tych razach wybrać należy jeden z następujących sposobów
postępowania.
Jeśli tylko jest to możliwe, włosy na głowie, pod pachami lub w innych
okolicach należy krótko ostrzyc nożyczkami, po czym zakłada się opatrunek
z oliwy salicylowej:
Rp.: Acidi salicylici 2.0—^5.0, Ol. olharum ad 100.o lub jednej
z maści wymienionych poniżej:
Rp.: Acidi salicyl. 5.0—10.o, Ol. olharum, Ol. ricini aa ad loo.o;
oliwa ta dobra jest do usuwania strupów i łusek na głowie.
Rp.: Acidi salicyl. 5.0, Yaselini ad 100.o;
Rp.: Acidi borici 5.0, Ung. lenientis ad loo.o.
Jedną z tych maści lub mazideł zwilża się obficie flanelę białą lub gazę
złożoną 6—8-krotnie i przykrywa się nią chorą okolicę, z wierzchu nakłada
się warstwę ceratki, a całość przytwierdza się opaską. Po upływie 6—24 go
dzin skórę obmywa się wodą z mydłem i nakłada się opatrunek leczniczy.
Oczyszczanie skóry twarzy jest najwygodniejsze za pomocą parówki
10—15-minutowej, zastosowanej 3—4 razy w ciągu dnia; w przerwie mię
dzy parowaniami skórę twarzy należy pokryć wyżej wskazaną oliwą lub
maścią.
Do oczyszczenia skóry z objawami ostrego stanu zapalnego użyć można
okładów wodnych z roztwom fizjologicznego soli kuchennej, 4 % rozczynu
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II.

POSTĘPOWANIE PRZECIWZAPALNE

Jeśli przyczyna wywołująca stan zapalny jest znana, leczenie może być
przyczynowe, toteż w tych wypadkach trudno mówić o leczeniu przeciw
zapalnym. M a ono doniosłość największą w chorobach o etiologii niewyjaś
nionej, jest jednak wtedy objawowe. W zależności od rozległości i nasilenia
stan zapalny skóry może wykazywać cechy rozmaite, stopniowo potęgujące
się: zaróżowienie, zaczerwienienie, obrzęk, obecność pęcherzyków i pęcherzy,
sączenie, a nawet powstawanie ubytków głębszych. Towarzyszy temu uczucie
napięcia powłok, pieczenia, swędzenia i bólu.
W stanach zapalnych początkowych, niezbyt nasilonych, nie dochodzą
cych do sączenia, a polegających na obrzęku i zaczerwienieniu skóry, wystarcza
stosowanie pudrów lub papek; wybierać należy pudry dobrze przylegające,
z domieszką tlenku cynkowego lub węglanu magnezowego.
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kwasu borowego, z 4 % rozczynu sody oczyszczonej, z 2 % rozczynu rezor
cyny lub z 3 % rozczynu wody utlenionej. Okład przykłada się na 4 — 6 go
dzin, po czym skórę należy umyć wodą z mydłem.
Grube, nieliczne strupy na tułowiu i na kończynach najlepiej nasma
rować na noc maścią łagodzącą, Ung. leniens, lub maścią z 3 % zawartością
tlenku rtęciowego żółtego (Ung. hydrarg. oxydati flavi 3 % ) . U osobników
alergicznych, w obliczu schorzeń tej przyrody oraz w razie bardzo ostrego
stanu zapalnego lepiej powstrzymać się od maści rtęciowych.
D o rozmiękczenia strupów i łusek wygodne są również maści na
stępujące:
Ung. diachylen carholisatum:
Phenoli liq. 2.0, Ung.
diachylen
ad 100.o.
Ung. plumbo — salicylicum: Acidi salicyl. 5.0—lo.o, Ol. Ricini 20.0,
Empl. Lythargyri 50.0, Adipis suilli ad 100.o, a jeśli chodzi o głowę Ung.
pomadium.
W razie obecności pęcherzy należy przeciąć je u podstawy, nie zrywając
jednak pokrywy; pęcherze zropiałe powinny być przecinane szerzej, a zav/artość ich dokładnie opróżniona.
Do usunięcia nadmiernego rogowacenia wszystkie środki powyższe nie
wystarczają i należy przyłożyć plaster lub kolodion 10%, albo pędzlować na
warstwienia hiperkeratotyczne rozczynem ługu.
Rp.: Liq. kalii caustici 10.o—20.0, Aq. destill. ad 100.o.
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Rp.: Talci veneti, Zinci oxydati, Calcii carbonici, Magnesiae carbonicae aa.
W razie konieczności pokrycia pudrem przestrzeni rozległych u osobni
ków nie pozostających w łóżku, przepisać należy puder tłusty; wysusza on
mniej skórę, przylega dobrze i nie drażni. Szczególnie często stosuję puder
tłusty w erytrodermiach rozmaitego pochodzenia. Papki znajdują takie samo
zastosowanie jak pudry, jednakże powierzchnie sączące mogą ulec podraż
nieniu przy stosowaniu papek. W rumieniach po naświetlaniach słonecznych,
w rumieniach zakaźnych i w erytrodermiach z zatrucia (erytrodermia arse
nowa), przebiegających z silnym obrzękiem i ostrym stanem zapalnym, papki
wytwarzające powłokę dosyć grubą, a utrudniające przewiew skóry, są za
zwyczaj źle znoszone.
W silnych stanach zapalnych wyniki dobre daje stosowanie termoforów
lub okładów zimnych. Wywołują one skurcz naczyń, osłabiają objawy pod
miotowe i sprawiają dużą ulgę. W stanach zapalnych przewlekających się
lub bardzo rozległych leczenie zimnem jest niemożliwe.
W stanach zapalnych z towarzyszącym sączeniem stosuje się następujące
sposoby leczenia.
Okłady rozgrzewające (pod ceratką lub pod papierem woskowym)
z jednego z płynów wymienionych w rozdziale I I I . Okłady takie usuwają
zazwyczaj szybko stan zapalny skóry; pod ich wpływem skóra blednie, na
czynia zwężają się, obrzęk i sączenie zmniejszają się, a samopoczucie cho
rych staje się lepsze. Nadmieniam, że okłady nie zawsze bywają dobrze
znoszone przez skórę w okresie ostrego stanu zapalnego; niekiedy zapalenie
nawet się zwiększa; szczególnie często ma to miejsce wówczas, gdy przy
czyną stanu zapalnego jest zakażenie skóry, w tych bowiem wypadkach
ciepło i wilgoć sprzyjać mogą rozwojowi bakterii i grzybów chorobotwór
czych. Najlepszym miernikiem znoszenia i skuteczności tego leczenia jest
samopoczucie chorego. Jeśli pod wpływem okładów chory odczuwa ulgę —
działanie opatrunku wilgotnego jest korzystne. Jeśli natomiast występuje
pieczenie i swędzenie okolic chorych, wzrost obrzęku i sączenia — okład
wywiera działanie drażniące bądź z powodu wadliwego sposobu wykonania
opatrunku, bądź skutkiem niewłaściwości tego sposobu leczenia.
Niekiedy po okresie dobrego znoszenia opatrunku wilgotnego stop
niowo lub nagle następuje pogorszenie stanu zapalnego — najczęściej
wskutek rozwoju stanu uczulenia na stosowany lek. W tym razie płyn prze
pisany do okładów powinien być zmieniony na inny.
Kąpiele ściągające uśmierzać mogą ostre stany zapalne; wygodne są
one w leczeniu ostrych pęcherzowych stanów zapalnych kończyn, takich na
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przykład, jak potnica pęcherzowa, dyshidrosis bullosa. Najczęściej stosuje
się przy tym kąpiele w rumianku lub w nadmanganianie potasowym 1:5000.
W bardzo ostrych pęcherzowych stanach zapalnych, np. w oparzeniach,
dobrze znoszone są mazida (linimenta),
przedstawicielem których jest
woda wapienna i olej lniany w częściach równych.
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N a ogniska zapalne, niezbyt rozległe i o stanie zapalnym słabo nasilo
nym, można zalecić stosowanie tłuszczów lub maści higroskopijnych, a więc
smalcu wieprzowego, maści zmiękczającej lub też maści chłodzących, dzia
łających tutaj bardzo skutecznie.
Rp.: Aq. calcis, Glycerini aa 6.0, Yaselini 8.0, Lanolini 15.0.
Rp.: Zinci oxydati 3.0, Lanolini, Aq. calcis aa 5.0, Yaselini 20.0.
Leczenie ostrych i podostrych stanów zapalnych skóry jest jednym
z najtrudniejszych zadań, zwłaszcza jeśli chodzi o schorzenia przewlekające
się ulegające nawrotom. Kierować się należy tu wskazówkami następującymi:
— uwzględnić trzeba fizjologiczną pobudliwość skóry; jest ona
większa u młodocianych, u kobiet, u blondynów i u rudych; skóra okolic
cienkich, zgięć nad stawami i pocąca się silniej jest bardziej wrażliwa;
— należy zwrócić uwagę na wrażliwość osobniczą; jednostki ze skazą
alergianą, uczuleńcy i pochodzący z takich rodzin, gorzej znoszą leki,
zwłaszcza przetwory rtęciowe, siarkę i tłuszcze niehigroskopijne;
— leczenie rozpocząć należy od słabych stężeń leków i powoli po
większać je; korzystnie jest początkowo stosować lek na małym odcinku
skóry i stopniowo rozszerzać okolicę pokrywaną przez niego;
— im silniejszy jest stan zapalny, tym delikatniejszy lek należy prze
pisać; aczkolwiek ułożenie skali leków o działaniu coraz silniejszym
jest niemożliwe, pewne zgrupowanie ich jest celowe.
Najłagodniej działają proszki obojętne — talk, tlenek cynkowy i mącz
k i ; po nich przychodzą pudry lekko odkażające i ściągające, kwas borowy,
azotan bizmutu, dermatol; z kolei idą tanina i słabe rozczyny wodne rezor
cyny, octanu glinowego, octanu ołowiowego lub kwasu borowego.
Do grupy następnej zaliczyć można tiol i jego pochodne, tumenol i tigenol. Dalej idą dziegcie, kwasy mocne, jak pirogalusowy, potem siarka,
przetwory rtęciowe, antrarobina, chryzarobina i cignolina.
W leczeniu stanów zapalnych ostrych i podostrych poprawa stanu
zdrowia powinna być szybka; jeśli zaś nie następuje, to sądzić należy, że
ustalony sposób leczenia nie jest trafny. Odwrotnie — jeśli stan zapalny
ulega osłabieniu, nie należy spieszyć ze zmianą sposobu postępowania, lecz
stosować przepisane leczenie, aż do uleczenia lub wyraźnego wyczerpania
jego działania.
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W przewlekłych stanach zapalnych, kiedy naskórek i skóra są zgrubiałe
i nacieaone, znoszenie leków zazwyczaj jest dobre. Zasada postępowania
polega na wywołaniu obostrzenia stanu zapalnego, co sprzyja wchłanianiu
nacieków, złuszczaniu naskórka i poprawia stan ukrwienia chorych ognisk.
W tym celu stosuje się środki silnie działające, z których na pierwszym
miejscu wymienić można przetwory dziegciowe, siarkę, chryzarobinę i re
zorcynę. Najczęściej przepisuje się je w pastach, maściach, mydłach i pla
strach. Niekiedy przepisuje się pędzlowania silnie stężonymi rozczynami
tych leków w spirytusie, acetonie lub traumatycynie, a więc w zaróbkach
ułatwiających działanie leków w głąb.

III.

POSTĘPOWANIE PRZECIWBAKTERYJNE

Leczenie skóry zakażonej drobnoustrojami jest bardzo tmdne z uwagi
na tmdność odkażenia powierzchni, na której znajdują się liczne gruczoły,
mieszki włosowe, fałdy i uchyłki, do których z wielką trudnością przenikają
środki odkażające. W związku z tym skuteczniejsze są rozczyny leków w spi
rytusie i eterze, wykazując większe działanie w głąb, mniej wartościowe są
rozczyny wodne, maści i pasty; działanie odkażające pudrów jest bardzo słabe.
Skórę, nie wykazującą objawów zapalnych lub bardzo słabe, odkaża
się w sposób stosowany w chirurgii, a więc obcierając ją mieszaniną wyskoku
i eteru w częściach równych lub nalewką jodową rozcieńczoną dziesięciokrot
nie wyskokiem. Rozczyny wodne karbolu, sublimatu, cyjanku rtęci lub f ormolu,
dawniej szeroko stosowane, wyszły obecnie już całkowicie z użycia ze względu
na ich słabe działanie odkażające, nade wszystko zaś ze względu na częste
podrażnienie skóry, wywoływane przez te związki.
Odkażenie skóry w stanie zapalnym w pierwszym etapie leczenia polega
na stosowaniu środków przeciwzapalnych w postaci okładów lub rozpylań,
a następnie na leczeniu maściami odkażającymi. Prócz płynów wymienio
nych do leczenia stanów zapalnych, stosuje się szczególnie często płyn
Aliboura.
Rp.: Cupr. sulfur. 2.0, Zinci sulfur. 7.0, Spir. camphor. 3.0, Aq. destill.
ad 300.0.
Przed użyciem należy rozcieńczyć płyn ten i-.4części wody dla dorosłych
i 1:10 wody dla dzieci; okłady, a co lepiej obmywania tym płynem wywie
rają wpływ nader korzystny na sączące stany zapalne skóry, wywołane przez
paciorkowce.
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Do odkażania zmian ropnych i zgorzelinowych używa się często wody
utlenionej, rozczynu nadmanganianu potasowego lub płynu Dakina.
Rp.: Natrii

carbonici

14.0,

Calcii chlorati 20.0,

Acidi

borici 4.0,

Aq. destill. ad 1000.o.

Po zakończeniu leczenia okładami lub u osobników nie zno
szących tego leczenia, przystąpić należy do stosowania maści odkażających.
W leczeniu zakażeń paciorkowcowych najbardziej przydatne są:
Rp.: Cupr. sulfur. 0.03, Zinci sulfur. 0.06, Zinci oxydati 5.0, Aq.
calcis, Lanolini aa lo.o; krem z wody Aliboura;
Rp.: Hydrarg. oxydat flavi 2.0, Resorcini, Acid. salicyl, aa 0.40,
Acidi borici i.o, Yaselini, Lanolini aa 20.0, Ung. contra impetigo.
W leczeniu zakażeń gronkowcowych, w szczególności mieszków wło
sowych dobre wyniki daje pasta następująca:
Rp.: Ammonii sulfo-ichth. i.o, Acid. salicyl. 1.5, Amyli tritici, Zinci
oxydati aa 7.0, Yaselini fl. 14.0, Hydrarg. oleinici 5% 28.0, lub
maści następujące:
Rp.: Cinnabaris i.o, Pastae zinci sulfuratae ad 100.o.
Rp.: Hydrarg. sulfur. rubr. 0.20, Sulfur. ppti 2.0—4.0, Ung. lenientis
Ung. cerei aa ad 20.0.
Leczenie zakażeń skóry maściami lub pastami daje dużą korzyść przy
kojarzeniu tego leczenia z okładami w ten sposób, że na noc przykłada się
okład, na dzień zaś — maść odkażającą, zawsze w warstwie bardzo cien
kiej.
W zakażeniach ropnych, często powstających na podudziach u osobni
ków z żylakami i przybierających cechy zapalenia rumieniowato złuszczającego (pyodermia erythemato — squamosa) dobrze działa maść ichtiolowopirogalusowa:
Rp.: Acidi pyrogallici, Ichthyoli aa 5.0—lo.o, Ung. zinci benzoati
ad 100.o, lub
Rp.: Ichthyoli 5.0,
Ol. Lithanthracis
10.o,
Ung. zinci benzoati
ad 100.o.
Znacznie mniejsze zastosowanie zyskały pędzlowania płynami odkaża
jącymi: 2—5% rozczynem azotanu srebrowego i barwnikami anilinowymi
I — 2 % rozczynem błękitu metylenowego, 2% rozczynem fioletu gencjany.
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N a ogół w łeczeniu zakażeń paciorkowcowych korzystniej działają roz
czyny leków alkalicznych, w zakażeniach gronkowcowych — kwaśne. Rivanol, tak często używany w chirurgii, mniejsze znajduje zastosowanie w der
matologii.
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N a zakończenie omówić wypada środki biologiczne, stosowane miej
scowo na skórę zakażoną, a więc szczepionki, przesącze bakteryjne, antivirus
i bakteriofagi. Wszystkie te leki, budzące duże zainteresowanie teoretyczne,
na razie są wciąż w okresie badawczym, wyniki zaś dotychczasowe, uzasad
niające wprawdzie pewne nadzieje, nie mogą być zestawione syntetycznie,
są bowiem sprzeczne.

IV.

POSTĘPOWANIE

PRZECIWPASOŻYTNICZE

Postępowaniem przeciwpasożytniczym nazywam leczenie polegające na
zwalczaniu pasożytów zwierzęcych i roślinnych, takich jak grzyby. M a ono
na celu zniszczenie pasożyta przez zabicie lub usunięcie razem z włosami,
. strupami i łuskami.
Postępowanie wobec pasożytów roślinnych, grzybów i drożdży choro
botwórczych, polega na stosowaniu środków odkażających, mających na celu
zabicie pasożytów; jeśli znajdują się one wyłącznie w naskórku zrogowaciałym, stosuje się aęsto środki złuszczające.
Najczęściej w użyciu są leki następujące:
Rp.: Trae jodi lo.o, Spir. vini 9 0 % ad loo.o.
Rp.: Trae jodi lo.o, Aeth. sulfur., Spir. vini 9 0 % aa ad loo.o.
Nalewka Arninga, korzystna w leczeniu wyprzania pasożytniczego ma
skład następujący:
Rp.: Antrarobini 2.0, Tumenoli-ammonii
Trae benzoes 30.0.

8.0, Aetheris

sulfur. 20.0,

Z maści często w użyciu! bywa maść Whitfielda:
Rp.: Acidi salicyl, i.o—2.0, Acidi
Lanolini,

Yaselini

benzoici 2.0—4.0,

Axungii

porci,

fl. aaio.o.

Można w tych wypadkach stosować również:
rozczyn Vlemingkxa, czyli Liq. kalii sulfurati, w stanie czystym lub
w papce 10—20%;
betanaftol w ilości 3—10% w spirytusie lub 5—10% w maści;
spirytus mydlany, spiritus saponato-kalinus;
dziegieć w postaci nalewki, T r a rusci;
kwas pirogalusowy w ilości 10% w spirytusie lub maści;
cignolinę i — 3 % w traumatycynie lub 0.25—1% maści.
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Najwygodniejszą postacią stosowania tych środków są rozczyny
spirytusowe, nie wymagające zakładania opatmnków i bandażowania,
oszczędzające bieliznę i proste w zastosowaniu technicznym. Jeśli prócz na
skórka zakażeniu uległy również włosy lub paznokcie, leczenie powierzchow
nie działającymi środkami odkażającymi i złuszczającymi nie wystarcza i ko
niecznie trzeba usunąć włosy lub paznokcie.

Płyn przeciwko wszawicy skóry głowy:
Rp.: Hydrarg.

bichlorati 0.75, Aceti sabadillae

300.0.

Maść przeciwko wszawicy łonowej:
Rp.: Xyloli

gtt. XX,

Axung.

porci 20.0.

Maść Wilkinsona często używana w świerzbie ma skład następujący:
Rp.: Cretae albae praecipit. lo.o, Sulfuris sublimati, Ol. rusci aa 15.0,
Saponis kalini, Adipis

suilli aa 30.0.

Płyn do leczenia świerzbu:
Rp.: Benzyli benzoici, Spir. vini 90°, Saponis viridis aa.
Płyn do usuwania gnid:
Rp.: Hydrarg. bichlor. corros. i.o, Acidi acet. diluti, Spir.
aa 50.0, Aq. dest. 200.0.

V.

camphor.

POSTĘPOWANIE ZNIECZULAJĄCE I ZMNIEJSZAJĄCE SWĘDZENIE

W rozdziale tym omówione zostaną wyłącznie metody farmaceutyczne,
mające na celu zmniejszenie bólu lub swędzenia; bez omówienia pozostaną
natomiast chirurgiczne sposoby znieczulania, leczenie wewnętrzne i fizy
kalne, mające na celu zmniejszenie lub usunięcie bólu i swędzenia.
D l a zmniejszenia bolesności owrzodzenia lub innego wykwitu pozba
wionego naskórka stosowane być mogą:
Rp.: Novocaini

i.o, Yaselini, Lanolini aa lo.o.

Rp.: Nococaini 2.0, Phenoli liq. 0.75, Aq. destill. loo.o. Środki po
wyższe nie powinny być stosowane na powierzchnie obszerne. Złagodzenie
swędzenia środkami zewnętrznymi jest bardzo trudne.
Przy stosowaniu tego leczenia pamiętać należy, że środek skuteczny
u jednego chorego — u innego w tym samym schorzeniu nierzadko za-
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Postępowanie wobec pasożytów zwierzęcych ma na celu zabicie oraz
usunięcie ich jajeczek i gnid. Częste w użyciu są środki następujące:
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wodzi; prócz tego bardzo często skuteczność leczenia nawet u tego samego
chorego stopniowo się zmniejsza.
Leki stosowane w celu zmniejszenia swędzenia są bardzo liczne, nie
wszystkie mają wartość jednakową, niektóre zaś często zawodzą. Spośród
leków częściej stosowanych wymienię gwajakol, mentol, kwas salicylowy,
anestezynę, fenol, kwas mlekowy, kwas octowy, wodnik chloralu, azotan
srebrowy, ichtiol, rezorcynę.
Spośród kombinacji lekowych przytoczę następujące:
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Rp.: Novocaim,

Chlorali hydrati, Resorcini aa i.o, Glycerini

5.0, Spir.

vini 20.0, Aq. laurocerasi ad 100.o.
Rp.: Resorcini 2.50, Chlorali hydrati, Lanolini

aa 5.0, Yaselini

lo.o,

Aq. calcis, Aq. amygdalar, amarar. aa. 20.0.
Rp.: Mentholi, Phenoli aa 0.75, Zinci oxydati, Amyl. pulv. aa 25.0,
Yaselini 50.0.
Rp.: Resorcini i.o, Mentholi 2.0, Lanolini, Yaselini jl. aa. 50.0.
Bardzo wygodny i często skuteczny, niestety kosztowny jest lakier ka
zeinowy:
Rp.: Ol. Cadini (lub Lianthrali)
destill 17.5,
Rp.: Camphorae
Yaselini

lo.o, Saponis firidis

i.o—2.0,

Aq.

Ung. Caseini ad loo.o, oraz
tritae, Chlorali

5.0, Gelanthi

hydrati, Resorcini,

Ichthyoli

aa 2.0,

45.0.

Korzystnie działać mogą również kleiny z dodatkiem kwasu salicylo
wego, karbolu, rezorcyny lub ichtiolu.
Mentol, tak często stosowany, wywiera działanie szybko przemijające.
Rp.: Mentholi

i.o, Glycerini

Rp.: Mentholi

0.50, Amyli

Rp.: Phenoli 0.50, Mentholi
Rp.: Hydrarg.

opt. 5.0, Spir. vini 60O ad loo.o.
oryzae, Zinci oxydati aa 25.0.
i.o, Acidi salicyl. 2.0, Eucerini ad 50.0.

bichlor. corr. o.10, Phenoli

liq.

i.o—2.0, Ung.

Zinci

benz. ad 50.0.

VI.

POSTĘPOWANIE ZŁUSZCZAJĄCE I KERATOLITYCZNE

Usunięcie naskórka rogowaciejącego nadmiernie lub nieprawidłowo
może być celem lub etapem w leczeniu wielu schorzeń polegających na rogo
waceniu wadliwym. Poza tym środki rozpuszczające i rozpulchniające na99
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skórek stosowane są również w leczeniu schorzeń, w których zależy na dzia
łaniu na warstwy głębsze; środki te prowadzą bowiem do obnażenia głębszych
warstw naskórka.

Sposoby zmiękczenia i złoszczenia naskórka są bardzo liczne, najprost
szym wśród nich są kąpiele, ciepłe, mydlane lub alkaliczne; wyraźne dzia
łanie zmiękczające wywierają również kąpiele siarczane i dziegciowe.
Niekiedy zwykłe natłuszczanie i zmywanie wystarcza do usunięcia łu
sek, znajdujących się w nadmiarze; takie postępowanie jednak z większą
słusznością zaliczyć należy do oczyszczającego.
Najczęściej w celach złuszczania naskórka stosujemy kwas salicylowy,
który w stężeniach małych i — 2 % zmniejsza swędzenie, w stężeniach prze
wyższających 5% wywiera wyraźne działanie złuszczające; może on być sto
sowany w rozmaitych postaciach, a więc w maściach, płynach, plastrach, pa
stach itd. Rezorcyna w słabych stężeniach działa keratolitycznie, w stęże
niach dużych 5—50% wywiera działanie złuszczające bardzo wybitne.
Do środków złuszczających zaliczyć należy również betanaftol, nieco
rzadziej obecnie stosowany, niż dawniej.
Mechanizm działania środków złuszczających polega na ich zdolności
wywoływania szybko przemijającego stanu zapalnego, w następstwie którego
naskórek uszkodzony złuszcza się. Przy stosowaniu tego leczenia nie na
leży doprowadzać do zbyt ostrych objawów zapalnych; dlatego też prze
rywa się stosowanie środków złuszczających z chwilą wystąpienia zaczer
wienienia i obrzęku. Oto kilka przepisów na środki keratolityczne i złusz
czające:
Kolodion salicylowy Dariera do leczenia brodawek:
Rp.: Hydrarg. bichlorati 0.25, Acid. salicyl. 2.0, Aeth.
Spir. vini 9 0 % 6.0, Collodii elast. lo.o.

sulfur.

4.0,

Mieszanka Dariera do leczenia brodawek płaskich:
Rp.: Acidi acet. glac,
cerini 40.0.

Acidi

lactici aa lo.o, Sulfuris

m

ppti 20.0, Gly

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Leaenie złuszczające i keratolityczne stosowane bywa we wszystkich
schorzeniach, w których naskórek tworzy warstwy rogowaciejące nadmiernie
bądź prawidłowo, bądź wadliwie, wymienić tu należy łuszczycę, złuszczanie
łuszczycowate (parakeratosis psoriasiformis), zmiany wypryskowate ze zgru
bieniem naskórka (eczema callosum), gmźlicę brodawkującą, brodawki
zwykłe, liszaj rogowy, toczeń rumieniowaty, rybią łuskę, erytrodermie złusz
czające.
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Mieszanka mydlana do usuwania rogowacenia nadmiernego:
Rp.: Ol. rusci, Ol. cadini, Sulfuris ppti, Saponis kalini aa 25.0.
Maść złuszczająca w trądziku:
Rp.: Cretae albae 5.0, Saponis viridis 15.0, Resorcini,
Camphorae
tritae aa. 10.o, Sulfuris ppti, Yaselini aa. 30.0; maść tę należy
stosować codziennie na 10—30 min., po czym zmyć; postępowa
nie takie przerwać należy w chwili wystąpienia odczynu rumienio
wego.
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Pasta Brocqa do leczenia trądzlka tułowia:
Rp.: Betanaphtoli, Camphorae tritae aa i . o , Saponis viridis,
Sulfur.
ppti. aa 2.0—5.0, Resorcini 2.0—10.o, Cretae 4.0, Lanolini 6.0,
Yaselini lo.o. Maścią tą smarować należy skórę co dzień na
30 min., po czym zmyć ją i nasmarować skórę maścią obojętną;
postępować tak aż do wystąpienia odczynu zapalnego.
Pasty złuszaające Lassara:
Rp.: Betanaphtoli
aa. 12.50.

5.0, Sulfur.

ppti 20.0,

Yaselini,

Saponis

kalini

Rp.: Resorcini, Zinci oxydati, Amyli tritici aa 20.0, Paraffini liq. 40.0.
Pasta fortior.
Rp.: Resorcini

10.o, Zinci

oxydati,

Amyli

tritici

aa 25.0,

Paraffini

liq. 40.0. Pasta mitior.
Maść pirogalusowa Dariera, silnie złuszczająca:
Rp.: Acidi pyrogallici 2.0, Acidi salicyl., Resorcini
ppti, Ol. rusci aa 6.0, Yaselini ad 100.o.

VII.

POSTĘPOWANIE

aa 4.0, Sulfuris

REDUKUJĄCE

Mimo że tak zwane środki redukcyjne wywołują również i złuszczanie
naskórka, odróżniamy je od właściwych środków złuszczających, mechanizm
działania ich jest bowiem odmienny. Wspomniałem powyżej, że śrcnlki
złuszczające wywierają działanie lecznicze przez wywołanie stanu zapalnego.
Środki redukujące wyróżniają się natomiast wybitną zdolnością pochłania
nia tlenu zarówno z otaczającego powietrza, jak i z tkanek, z którymi się
stykają. Dzięki tej ich właściwości lek zostaje utleniony, tkanki zaś ulegają
zredukowaniu, skąd też pochodzi nazwa tych leków. Proces redukcji jest
zatem zjawiskiem chemicznym i dotyczy nie tylko naskórka, lecz również

iOJ
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Pod wpływem słabych środków redukujących oraz w początkowym
okresie działania naskórek zrogowaciały ulega zgmbieniu, barwa jego staje
się ciemna, jest on suchy, łamliwy, często lśniący: wreszcie złuszcza się,
odsłaniając warstwy głębsze.
Skutkiem upośledzenia żywotności komórek rozrodczych, wywołanego
ubytkiem tlenu, czynność ich ulega osłabieniu, wytwarzanie łusek zmniej
sza się, naskórek zaś cieńczeje. Dlatego to środki redukujące stosujemy tak
często w leczeniu łuszczycy, w schorzeniu tym bowiem istota zmian tkanko
wych polega na przyśpieszeniu czynności rozrodczej naskórka, na jego zgm
bieniu i wytwarzaniu łusek w nadmiarze.
Środki redukujące silne lub stosowane przez długi okres czasu wywo
łują obrzęk i stan zapalny, a mogą nawet doprowadzić do martwicy.
Zaznaczyć należy, że żywotność bakterii i grzybów chorobotwórczych po
wierzchni skóry ulega pod wpływem środków redukujących osłabieniu, toteż
w pewnym stopniu mogą one działać przeciwpasożytniczo.
Środki redukujące znajdują szczególne wskazania w łuszczycy; bez
użycia ich łeczenie łuszczycy jest prawie niemożliwe; poza tym znajdują one
zastosowanie w parakeratozach łuszczycowatych, w wypryskach przewlekłych
lub występujących pod wpływem spraw zakaźnych w stanach łojotokowych
i w trądziku.
Leczenie redukujące rozpoczynać należy ostrożnie, stosując początkowo
stężenia słabsze; u osobników o skórze wrażliwej rozpoczynamy leczenie od
stosowania zawiesin, potem past, a w końcu maści, kolodionu lub plastrów.
Leki redukujące mogą być ułożone w skali następującej, począwszy od
słabych i przechodząc stopniowo k u energicznym:
związki rtęciowe;
siarka i jej połączenia;
dziegieć i przetwory smołowcowe, jak betanaftol, ichtiol, tumenol;
rezorcyna;
kwas pirogalusowy;
chryzarobina.
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Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

i tkanek głębszych, w szczegółności powierzchownych naczyń skóry właści
wej. Skutkiem tego procesu chemicznego śródbłonki zatracają swą żywot
ność, ilość tlenu tkankowego zmniejsza się, nasilenie zaś procesów życio
wych, w tym również i stanu zapalnego, ulega osłabieniu. Pod tym względem
środki redukujące działają w kierunku odwrotnym, niż właściwe środki złusz
czające, wywołujące stan zapalny i przekrwienie. Działanie środków redu
kujących jest jednak głębsze i trwalsze od działania leków złuszczających;
obydwie te grupy leków posiadają również i cechy pokrewne.
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Oto przepisy na leki redukujące:
Rp.: Calomelanos

0.5—3.0, Tanntni

i.o—3.0, Eucerini

ad loo.o.

Maść ta wywiera działanie korzystne w zwykłych złuszczaniach.
Zawiesina Kiunerfelda w trądziku:
Rp.: Sulfuris ppti 4.0—40.0, Camphorae tritae i.o—6.0, Gummi arab.
6.0, Aq. calcis, Aq. rosarum aa ad 200.0.
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Rp.: Sulfur. ppti 5.0—lo.o, Acidi lactici 0.5—i.o, Glycerini 5.0, Spir.
camphor. 20.0, Aq. rosarum ad 120.0.
Maść do leczenia łojotoku skóry owłosionej:
Rp.: Hydrarg,

oxydati fl., Sulfur,

ppti aa i.o—2.0, Ol. cadini,

Ol.

cacao aa lo.o, Ol. amygdal. dulc. 20.0.
Rp.: Resorcini i . o , Sulf. ppti 3.0, Ichtyoli 5.0, Amyli
oxydati aa 7.0, Lanolini, Yaselini fl. aa 10.o.

tritici,

Zinci

Maść Brocqa do łeaenia łuszczycy:
Rp.: Acidi pyrogallici 2.0—4.0, Chrysarobini 5.0—lo.o,
Ammonii
sulfo-ichthyolici, Ol. rusci aa lo.o, Saponis viridis, Acidi salic.
aa 5.0, Lanolini 10.o, Yaselini 30.0.
Maść chryzarobinowa Utiny:
Rp.: Chrysarobini,
Ammonii
Yaselini ad 100.o.

sulfoicht.

aa 5.0,

Acidi

salicyl. 2.0,

Maść przeciwłuszczycowa Dreuwa:
Rp.: Chrysarobini,

Ol. rusci aa 20.0, Acid. salicyl. 10.o, Sapon.

viri-

dis, Yaselini fl. aa 25.0.
Maść przeciwłuszczycowa Jadassohna do leczenia skóry owłosionej:
Rp.: Liq. carbonis

deterg.

2.0—20.0,

Adipis lanae 50.0, Ol. olharum

Hydrarg.

ppti albi

5.0—10,

20.0, Aq. destill. ad loo.o.

Maść Schaffera do leczenia łuszczycy:
salicyl., Ol. rusci aa 2.5, Ol. ricini

Rp.: Acid. pyrogall. 5.0, Acid.
10.o, Yaselini ad 100.o.

Maści o słabym działaniu redukującym:
Rp.: Acid.

salicyl. 2.0, Ammonii

sulfo-ichth.

lo.o, Lanolini,

Adipis

suilli aa ad loo.o.
Rp.: Thigenoli 2.0, Zinci oxydati, Bismuth.
lenientis, Ung. cerei aa ad loo.o.

iOJ

subnitr.

aa lo.o, Ung.
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Rp.: Ol. chaulmoograe 3.0, Sulfur. ppti 8.0, Camphorae tritae 12.0,
dl. rusci 15.0, Yaselini fl. opt. ad loo.o. Maść ta, znana we
Francji pod nazwą Beaume Baissade, bardzo jest ceniona z uwagi
na skuteczność w parakeratozach łuszczycowatych, łuszczycy i wy
prysku przewlekłym. Preparat podobny znany jest pod opaten
towaną nazwą sulfanthrenu.

POSTĘPOWANIE DRAŻNIĄCE

W niektórych schorzeniach konieczne bywa podrażnienie skóry lub za
kończeń nerwowych, wywołanie stanu przekrwienia powłok; przykładem
może tu być łysienie plackowate, sinica kończyn, twardzina skóry, odmroziny oraz łysienie na tle łojotoku.
Większość leków, wywołujących złuszczanie naskórka i działających
redukująco, jednocześnie wywołuje podrażnienie skóry; najczęściej stoso
wane są w tym celu: eter, spirytus, chloroform, jod, niektóre kwasy i na
lewki. Oto niektóre przepisy i wskazania do stosowania tych leków.
Płyn do pędzlowania owrzodzeń tmdnogojących się i atonicznych:
Rp.: Tannini,
20.0.
Rp.: Tannini

Resorcini,

Ammoni

sulfo-ichthyolici

aa 4.0,

Glycerini

lo.o. Spirytus camphorati ad 100.o.

Płyn do pędzlowania ognisk w łysieniu plackowatym:
Rp.: Phenoli, Trae jodi, Chlorati hydrati. Spiritus vini 60° aa 20.0;
płynem tym za pomocą szczoteczki lub pędzla należy mocno
rozcierać chore ognisko.
W łysinach łojotokowych, w łysieniu plackowatym i w zaburzeniach
krążenia (sclerodermia, perniones, morbus Raynaudii) stosować można płyn
następujący:
Rp.: Hydrarg. bichlorati corr. 0.20, Ol. ricini 0.40, Acidi acetici i . o ,
Resorcini 2.0, Chlorali hydrati 4.0, Trae cantharidarum 5.0,
Trae jaborandi lo.o, Spir. vini 700 ad 150.0.
W łysieniu łojotokowym:
Rp.: Acid. acetici glac. 5.0, Pormoli, Pilocarpini muriatici aa 0.50,
Spir. lavandulae 20.0, Spir. vini 90° ad 300.0.

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

VIII.
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IX.

POSTĘPOWANIE ŻRĄCE
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Jedną z metod leczenia niektórych chorób skóry jest zniszaenie cho
rej tkanki; najczęściej konieczność taka zachodzi w leczeniu gruźlicy skóry
lub w celu usuwania kłykcin kończystych. W leczeniu tym przykłada się na
kilka godzin lub dni maść lub płyn żrący; po upływie prztpisanego okresu
czasu usunąć należy ten opatrunek i przyłożyć maść obojętną. Jeśli wykwit
nie został zniszczony w pożądanym stopniu, powtórzyć należy stosowanie
środka żrącego.
Środki żrące stosowane w dermatologii dzielimy na działające powierz
chownie i na wywierające działanie głębokie. D o grupy pierwszej zaliczamy
azotan srebrowy, kwas chromowy, kwas mlekowy, fenol, kwas octowy, kwas
salicylowy, kwas pirogalusowy, kwas trójchlorooctowy, chlorek potasowy; do
dmgiej — kwas azotowy i siarkowy, chlorek cynkowy, ług potasowy, nie
które związki arsenowe, chlorek antymonu.
Płyn do przyżegania owrzodzeń gruźliczych:
Rp.: Novocami i.o lub Stovaini i.o, MenthoU, Phenoli
lactici 7.0.

aa i.o,

Acidi

Maść zielona Unny do leczenia tocznia gruźliczego:
Rp.: lJq. stibii chlorati, Acidi salicyl, aa 2.0, Kreosoti,
bis indicae aa 4.0, Lanolini 8.0.

Extr.

canna-

Maścią tą smamje się chore ogniska i przykrywa się je ceratką, z wierz
chu zaś przykłada się watę i utrwala się opaską. Pozostawić należy maść obo
jętną aż do zagojenia ubytków; w razie potrzeby leczenie to powtórzyć na
leży kilka razy. Wobec silnej bolesności, wywoływanej przez tę maść, Darier
zmienił ją w następujący sposób:
Rp.: Liq. stibii chlorati, Acidi
Kreosoti aa. 12.0, Lanolini

salicyl. Extr.
24.0.

opii aa 6.0,

Nopocaini,

Maść żrąca arszenikowa:
Rp.: Acidi arsenicosi 2.0, Sulfuris depurati 2.0, Ung. cerei

15.0.

Maść Finsena, stosowana w leczeniu gmźlicy skóry:
Rp.: Acidi pyrogallici 45.0, Acidi salicyl. 30.0, Resorcini resubl.
Ichthyoli, Saponis piridis aa 30.0, Yaselini fl. 240.0.

15.0,

Żrące maści i pasty zawierające kwas arsenowy stosowane są obecnie
rzadko z powodu ich właściwości trujących.
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Maść pirogalusowa Neissera, stosowana w leczeniu tocznia:
Rp.: Acid. pyrogallici,

Acidi salicyl., Kreosoti

aa 5.0—lo.o,

Yaselini

ad 100.o.
caustici fusi, Saponis kalini, Aq.

destill.

Pasta ta często używana bywa do niszczenia małych nowotworów lub
ognisk tocznia; pozostawić ją należy na skórze 15—^20 min., po czym zmyć
wodą i przyłożyć maść obojętną; wywołuje ona siłną bołesność.
Firnis żrący:
Rp.: Acidi pyrogallici, Resorcini aa 7.0, Talci veneti, Gelanti Unnae
aa 5.0; mieszaniną tą smaruje się ogniska tocznia na 7—8 dni,
po czym firnis ten należy zmyć.

X.

POSTĘPOWANIE ODBARWIAJĄCE

Postępowanie to ma na celu odbarwienie plam, wytworzonych przez
skupienie barwnika w nadmiarze. Barwnik skóry ma pochodzenie rozmaite,
może on być krwiopochodny lub powstawać w komórkach naskórka (melanina).
Środki odbarwiające stosowane są wyłącznie w cełu usuwania plam wy
tworzonych przez złogi melaniny. W leczeniu tym kierować się należy nastę
pującymi zasadami: leczenie prowadzi się wyłącznie w stosunku do plam,
zawierających małą ilość barwnika (piegi, plamy wątrobiane). W stosunku
do plam bardzo ciemnych, takich jak znamiona barwnikowe, leczenie zew
nętrzne zawodzi, co należy tłumaczyć głębokim siedliskiem barwnika. Stoso
wanie w tych wypadkach środków silnie żrących lub drażniących, np. kwa
sów bywa niekiedy niebezpieczne, może bowiem wywołać zwyrodnienie zło
śliwe znamienia.
Maści i płyn przeciwko piegom:
Rp.: Bismuth. oxychlorati 0.5—i.o, Hydrarg.
genii peroxyd.

20.0, Adipis

bichlorati 0.05, Hydro-

lanae 5.0, Eucerini

anhydr. lo.o.

Rp.: Phenoli liq., Acid. tannici aa 0.25, Trae jodi i . o , Eucerini ad 10.o.
Młeczko odbarwiające Hardyego:
Rp.: Hydrarg. bichlorati 0.50—1.0,
aa 2.0, Aq. rosarum ad 250.0.
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Zinci suljurici,

Plumbi

acetici
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Pasta żrąca Unny:
Rp.: Calcariae ustae. Kalii
aa. lo.o.

Metodyka postępowania leczniczego w dermatologii
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W związku ze środkami odbarwiającymi przytoczę przepisy na maści
chroniące skórę przed działaniem promieni słonecznych i rozwojem barwnika:
Rp.: Chinini bisulfurici, Acid. citrici aa 5.0, Spir. vini 20.0, Aq. de
still. 60.0, Lanolini anhydr. 10.0, Tragacanth. pulv. 0.8;
Rp.: Chinini bisulfurici, AescuUni aa 1.5, LJng. lenientis 30.0.
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CHRYZAROBINA I JEJ POCHODNE

I . C h r y z a r o b i n a , Chrysarobinum.
Chryzarobina jest żywicą,
pochodzącą z pewnego gatunku drzew brazylijskich — Andira araroba; jest
to żółtawy proszek krystaliczny prawie nie rozpuszczający się w wodzie, roz
puszczający się w 300 częściach wrzącego wyskoku, w chloroformie i w ben
zolu, w pewnym stopniu rozpuszcza się on w tłuszczach i w olejach.
W stężeniach słabych, 0.25—0.5%, chryzarobina złuszcza naskórek,
odkaża jego warstwy powierzchowne, zwęża naczynia i przez to działa
przeciwzapalnie;
— w koncentracjach silniejszych, 3—10%, jest ona środkiem redu
kującym naskórek;
— w koncentracjach silnych, 10—20% lub w razie dłuższego
działania rozczynów słabych chryzarobina wywołuje stan zapalny, który
może być bardzo silny i długotrwały.
Zapalenie skóry w następstwie stosowania chryzarobiny występuje
łatwiej u osobników młodych, u blondynów i u kobiet; pierwsze jego objawy
rozpoczynają się w otoczeniu wykwitów pokrytych chryzarobiną; stan zapal
ny nie ogranicza się jednak do okolic pędzlowanych, lecz może się rozszerzać,
przy tym występuje on wcześniej na skórze cienkiej, skłonnej do pocenia
(przeguby stawów, powieki, narządy płciowe). W takim stanie zapalnym
następuje uczulenie skóry nawet na bardzo niskie stężenia chryzarobiny, co
uniemożliwi dalsze jej stosowanie. Po dłuższym stosowaniu chryzarobiny
występuje charakterystyczne brunatnoczerwone przebarwienie, utrzymujące
się dosyć długo.
Chryzarobina wywołać może również zatrucie ogólne, co tłumaczy się
wchłanianiem jej przez naskórek i przechodzeniem do gospodarki ogólnej
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ustroju. Zatrucie takie wywołuje podrażnienie, potem zapalenie miąższowe
nerek, przez które chryzarobina jest wydalana. Może ona być wykryta w mo
czu po dodaniu do niego amoniaku lub ługu potasowego: w razie obecności
chryzarobiny mocz zabarwi się na czerwono. Chryzarobina wywołuje bru
natne zabarwienie paznokci, a żółtawe włosów; plamy na skórze udaje się
częściowo usunąć chloroformem, benzolem lub wyskokiem. Chryzarobina
drażni bardzo silnie spojówki powiek i gałki ocznej, toteż unikać należy sto
sowania jej na twarzy.
Mechanizm działania chryzarobiny polega na jej utlenianiu się i po
chłanianiu przez nią tlenu z komórek naskórka. Wobec tego, że proces ten
jest powolny, chryzarobinę należy pozostawić na skórze bez zmywania na
okres 5—10 dni, aby działanie jej było skuteczniejsze; z tych też względów
częste zmywanie skóry i smarowanie wykwitów maścią świeżą nie jest celowe.
Chryzarobinę stosuje się często razem z kwasem salicylowym, pirogalusowym i dziegciem.
Wbrew poglądom utartym, próby dokonane przez Schmidt—La Baume
wykazały, że skuteczniejsze działanie wywierają maści chryzarobinowe przy
gotowane na wazelinie, niż na smalcu. Tłumaczyć należy to, jak się zdaje,
gorszym wchłanianiem chryzarobiny z maści przygotowanych na wazelinie,
dłuższym pozostawaniem ich na powierzchni, a w związku z tym szybszym
i skuteaniejszym działaniem.
Dta przyśpieszenia działania chryzarobiny należy uprzednio usunąć łuski
w kąpieli, chryzarobinę zaś mocno wcierać w skórę szczoteczką lub szorst
kim pędzlem.
Chryzarobinę stosować można:
— w płynie, a mianowicie w chloroformie lub w traumatycynie
w rozczynie 0.25—10%;
— w maściach i w pastach w stężeniu 5—10%, a niekiedy na
wet 2 0 % ;
— w plastrach i w kolodionach z zawartością 2—5 % chryzarobiny.
Głównym wskazaniem do stosowania chryzarobiny jest łuszczyca; rza
dziej i w stężeniach słabszych stosuje się ją w leczeniu pasożytniczych scho
rzeń skóry, takich jak grzybica; niekiedy przepisywana bywa ona do lecze
nia chorób, którym towarzyszy zgrubienie naskórka (lichen ruber, neurodermttis).
Chryzarobina niszczy bieliznę białą, wywołując na niej nie dające się
zmyć plamy fioletowe, o czym powinni być poinformowani chorzy. N a
ogół jest to lek mniej nadający się do leczenia domowego, głównie zaś znaj
dujący zastosowanie w szpitalach i klinikach.
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2. A n t r a r o b i n a , Antrarobinutn,
jest przetworem syntetyanym, pochodnym alizaryny, zbliżonym do chryzarobiny pod względem dzia
łania, jednak słabszym od niej. Jest to żółtobmnatny proszek prawie nierozpuszaający się w wodzie, rozpuszczający się natomiast w 5 częściach
wyskoku i w eterze. Antrarobina wskazana jest w łuszczycy, zwłaszcza jeżeli
chodzi o osobników o skórze wrażliwej, nie znoszących chryzarobiny; sto
sować ją również można w leczeniu grzybic naskórka.

Działanie cignoliny jest takie samo jak i chryzarobiny, w związku
z czym wskazania do stosowania jej są te same. Cignolina jest jednak środ
kiem mocniejszym od chryzarobiny, działa ona 2—5 razy silniej od chry
zarobiny, toteż winna być przepisywana w stężeniach słabszych.
Sposób stosowania cignoliny:
a) w maści o zawartości o . i — 2 % cignoliny; maści zawierające 5 %
często drażnią skórę;
b) w mieszankach (papkach) w ilości 0 . 5 — 1 % ;
c) w płynie, dla pędzlowania, w stężeniu 0.25—3%; jako rozpuszczal
nika używa się benzolu lub acetonu.

11.

CYNK

Działanie przetworów cynkowych w stężeniach słabych jest ściągające;
w silnych — przeciwpasożytnicze i przyżegające.
Tlenek cynkowy bardzo aęsto używany jest do wyrobu past, maści
i pudru.
Chlorek cynkowy działa przyżegająco i stosuje się do usuwania kłykcin
kończystych oraz w leczeniu wrzodów wenerycznych i gmźliczych.
Rp.: Zinci chlorati, Aq. destill. aa 50.0.
Oleinian cynkowy i stearynian cynkowy działają ściągająco; dzięki swej
konsystencji tłustawej dobrze przylegają do powierzchni i skutecznie ją
osłaniają; często są one przepisywane do wyrobu pudrów tłustych.
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Sposób stosowania antrarobiny:
w maści z dodatkiem 10—20%;
w płynie, zazwyczaj w traumatycynie lub w eterze, w koncen
tracji I — 1 0 % .
3. C i g n o l i n a , Ctgnolinum,
jest przetworem
syntetycznym,
pokrewnym antrarobinie; jest to żółty, krystaliczny proszek, prawie nie roz
puszczający się w wodzie, rozpuszczający się łatwo w benzolu, chloroformie
i w eterze.
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Siarczan cynku, zincum sulfuricum, działa ściągająco, używany bywa
w okładach i — 2 % . D o leków zawierających siarczan cynku nie należy
dodawać zasad, węglanów, soli wapnia i ołowiu. Wchodzi on w skład wody
Aliboura.
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IV.

DZIEGCIE WŁAŚCIWE

Dziegcie otrzymuje się przez suchą destylację rozmaitych gatunków
drzewa lub węgla kamiennego; są to płyny oleiste, brunatne, o swoistej
woni; w istocie są to mieszaniny rozmaitych ciał: w skład ich wchodzą fe
nole, pirydyna, pirol, karbazol, kwasy organiczne (octowy), węglowodory,
naftalina, anilina, kresol, antracen itd. Zawartość tych składników jest różna
nie tylko w dziegciach rozmaitego pochodzenia, lecz nawet w tym samym
gatunku dziegciu.
Dziegcie należą do leków bardzo często stosowanych w zewnętrznym
lecznictwie dermatologicznym; następujące z nich mają wzięcie największe:
Oleum cadinum,
dziegieć
jałowcowy,
zawiera mniej fe
nolu od innych, toteż jego działanie znieczulające i odkażające jest słabsze.
Oleum picis, pix liquida,
dziegieć
z igliwia rozmaitych drzew iglastych.
Proderminum
rabiany w Polsce;

—

dziegieć

drzewny,

węgla

Oleum rusci, d z i e g i e ć
brzozowy,
ściej stosowanych przetworów dziegciowych.
Oleum Uthanthracis
Działanie

—

dziegieć

dziegciu:

dziegcie

pochodzący

kamiennego,
jest

z węgla
wywołują

wy

jedynym z najczę
kamiennego.
działanie

wielo

stronne, toteż wykorzystywane bywają w wielu schorzeniach.
Działanie przeciwpasożytnicze dziegciu jest bardzo wyraźne, zwła
szcza w odniesieniu do grzybic, zakażeń skóry drożdżami, a z pewno
ścią również ziarenkowcami ropnymi: działanie dziegciu zależy od
obecności w nim fenolu i kresolu.
Działanie przetworów dziegciowych, znieczulające i zmniejszające
swędzenie, jest bardzo wybitne.
W stężeniach słabych działają dziegcie keratoplastycznie, przy
dłuższym działaniu oraz w zastosowaniu stężeń silnych działają redu
kujące.
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Wchłanianie dziegci przez skórę nie uszkodzoną jest zupełnie wy
raźne, i po 2—3 dniach stosowania maści lub pasty, zawierającej 2—5%
dziegciu, stwierdzić można wzrost ilości fenolu w moczu. N a ogół dziegcie
mineralne wchłaniane są słabiej od roślinnych.
Stosowanie dziegciu przeciwwskazane jest u osób dotkniętych choro
bami nerek; jednak nawet u osobników zdrowych unikać należy pokrywa
nia dziegciem odcinków większych od 2 5 — 3 0 % powierzchi ciała. Nie na
leży również stosować zaróbek ułatwiających wchłanianie dziegciu, a więc
smalcu i lanoliny; zaróbką najlepszą dla tych maści jest wazelina.
Sposób
stosowania
przetworów
dziegciowych.
Dziegcie stosowane bywają
— w postaci rozczynów spirytusowych lub spirytusowo-eterowych
5—20%;
— w papkach i mazidłach z domieszką 2—10%;
— w mydłach i kąpielach;
—• w maściach i pastach, co bywa sposobem najczęstszym, w ilości
5—20%;
— wreszcie dziegieć może być stosowany w stanie czystym.
Dziegcie, nader skuteczne w leczeniu chorób skóry, niewygodne są
w użyciu, gdyż zanieczyszczają bieliznę i mają niemiłą woń. Z tych wzglę
dów do lecznictwa wprowadzono cały szereg przetworów oczyszczonych
metodami specjalnymi — i dlatego bezbarwnych i bezwonnych. Przyjemne
w użyciu, są one kosztowne i mniej skuteczne.
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W początkowych okresach dziegcie potęgują stan zapalny, wy
wołują rozszerzenie naczyń skóry i wysięk surowiczy; działanie to jest
jednak przemijające i wkrótce następuje okres osłabienia objawów za
palnych, nawet w ostrych schorzeniach sączących.
Dziegcie osłabiają stan uczulenia skóry, toteż są one bardzo cenne
w leczeniu alergicznych chorób skóry — wyprysku i świerzbiączki.
Uboczne
działanie
dziegciu.
Dziegcie wywołują zaczopowanie porów skórnych, w wyniku czego
powstawać mogą stany zapalne przymieszkowe — acne picea.
Przechodzą one do gospodarki ogólnej ustroju i wywołują objawy
zatrucia, analogiczne do spostrzeganych w zatruciach fenolem.
Przy stosowaniu ich powstać mogą stany uczulenia i skóra reago
wać zaczyna ostrym stanem zapalnym nawet na nieznaczne ilości prze
tworów dziegciowych.
Wreszcie dziegcie uczulają skórę na działanie światła, toteż zazwyczaj
lepiej są one znoszone na jesieni i w zimie.
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Wskazania
do s t o s o w a n i a
dziegciu:
łuszczyca i parakeratozy łuszczycowate;
schorzenia pasożytnicze (świerzb, grzybice);
swędzenie skóry;
wypryskowate postacie zakażeń skóry;
końcowe okresy leczenia wyprysku alergicznego;
liszaj Wilsona, liszaj zwykły;
świerzbiączka;
erytrodermie rozmaitego pochodzenia;
łojotok;
niektóre postacie zakaźnych zapaleń skóry (wyprzenie mikrobowe).
Wzory

recept:

Rp.: Ol. Uthanthracis 5.0, Talci veneti ad loo.o;
Rp.: Ol. lithantracis 2.0, Zinci oxydati; Amyli
lini, Yaselini

tritici aa 15.0,

Lano-

aa 15.0.

Rp.: Ol. Uthanthracis lo.o, Ung. caseini ad loo.o.

IV.

DZIEGCIE BITUMICZNE

Dziegcie bitumiczne otrzymywane są z produktów pokrewnych ropie
ziemnej, zawierają one siarkę w ilości 2—10% i dlatego stanowią odrębną
pod względem farmakologicznym odmianę dziegciu.
Działają one łagodniej od dziegci właściwych, a pod niektórymi wzglę
dami zastępować mogą przetwory siarkowe. Dużą zaletą tych przetworów
jest brak właściwości trujących nawet przy wchłanianiu pokaźnych ilości.
Z tego względu mogą być stosowane na skórę pozbawioną naskórka, na
obszerne odcinki powłok, u dzieci i u osobników charłaczych.
Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy leków są następujące:
I c h t i o l , ichthyolum,
otrzymuje się przez destylację łupków ziem
nych znajdujących się w Komorze Cieszyńskiej, w Tyrolu i w niektórych
okolicach Ameryki Północnej i Francji. Ichtiol jest gęstą żółtobrunatną, nieco
fluoryzującą cieczą o ostrej, swoistej woni. W lecznictwie dermatologicznym
używana jest głównie sól amonowa ichtiolu — amonium
sulfo-ichthyolicum;
ichtiol aysty zastosowania w lecznictwie nie ma, a w recepturze identyfi
kowany jest ze swą solą amonową, toteż przy wypisywaniu ichtiolu otrzy
muje się jego sól amonową.
A
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Sposób
stosowania
ichtiolu:
ichtiol rozpuszcza się
łatwo we wszystkich rozpuszczalnikach, używanych w lecznictwie dermato
logicznym, w związku z czym sposoby jego stosowania są bardzo liczne:
— można przepisywać go w rozczynach wodnych i glicerynowych w stę
żeniach I — 2 0 % ; rzadziej stosowany jest w spirytusie;
—
—
—
—
—
czopek;
•—

w pudrze, jako dodatek 5—10% do zaróbki mineralnej;
w papkach, najczęściej w stężeniach 2—10%;
w maściach i w pastach o zawartości 3 — 2 0 % ichtiolu;
w kolodionie zawartość jego może dochodzić do 5 0 % ;
w czopkach pochwowych i odbytniczych w ilości 0.20—0.30 na
a wreszcie w stanie czystym.

Wskazania
do s t o s o w a n i a
ichtiolu.
Stany zapalne
skóry, sprawy łojotokowe, łuszczyca, schorzenia pasożytnicze, wyprysk.
E u t i r s o 1, Euthirsolum,
jest pochodnym
ichtiolu, od którego
różni się brakiem woni i prawie całkowitą bezbarwnością; działanie jego
i dawkowanie są takie same jak ichtiolu.
T h i g e n o 1, Thigenolum
jest produktem syntetycznym, zawiera
jącym 10% siarki organicznej; jest to ciemnobrunatna ciecz o konsystencji
syropu; nie ma niemiłej woni ichtiolu, rozpuszcza się w wodzie, glycerynie
i wyskoku. Wywiera działanie takie samo jak ichtiol, a więc przeciwpaso
żytnicze, uśmierza swędzenie, sprzyja wchłanianiu nacieków, działa przeciw
zapalnie i keratoplastycznie; sposób stosowania i dawkowania są takie same
jak ichtiolu.
T i o 1, Thtolum,
podobnie jak i ichtiol, otrzymywany jest z ropy
ziemnej bitumicznej, w lecznictwie stosuje się najczęściej thtolum liquidum.
Jest to brunatnoczerwony, gęsty płyn, rozpuszczający się w wodzie, spirytusie
i glicerynie.
Działanie tiolu jest takie samo jak tumenolu, jest to środek słabszy od
ichtiolu, ma jednak zaletę bezwonności.
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Działanie
ichtiolu.
W stężeniach słabych, i — 5 % , ichtioldziała przeciwzapalnie, po czasie dłuższym oraz przy użyciu koncentracji
wyższych wywiera działanie anemizujące; na naskórek działa natomiast kera
toplastycznie. W koncentracjach 10—15% działa on na naskórek reduku
jące i wywołuje przekrwienie skóry; w stężeniach silnych i w stanie czy
stym ichtiol wyraźnie pobudza wchłanianie nacieków, działa keratolitycznie, us'mierza ból i zmniejsza napięcie tkanek, wreszcie działa bakterio
bójczo, a być może zmniejsza wydalanie łoju przez gruczoły łojowe.
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Sposób stosowania i wskazania są takie same jak dla ichtiolu.
T u m e n o 1. Tumenol, podobnie jak ichtiol, otrzymywany jest z łup
ków bitumicznych przez specjalną ich obróbkę; w lecznictwie stosowana
jest sól amonowa tumenolu; jest to płyn gęsty, lepki, brunatnawy, rozpusz
czający się w alkoholu, w wodzie i glicerynie.
Działanie tumenolu jest zbliżone do działania ichtiolu i tigenolu, jednak
łagodniejsze.
Stosowany bywa w taki sam sposób jak ichtiol: w rozczynach, pudrach,
mieszankach, maściach i w pastach, w kolodionach o stężeniu i — 2 0 % ,
według wskazówek podanych w rozdziale o ichtiolu.

V.

GLIN

Najczęściej stosowany bywa octan glinu, aluminium
subaceticum,
bądź w rozczynie wodnym, bądź w maści. W stężeniach słabych działa ścią
gająco, w silnych przyżegająco, poza tym neutralizuje on zasady powierzchni
skóry i w ten sposób sprzyja utrzymaniu kwasoty powłok. Dwuprocentowy
octan glinu dodawany jest często do maści chłodzących w ilości 5 — 2 0 % ;
w okładach z i — 2 % rozczynu używany bywa on często do leczenia stanów
zapalnych i sączących.
Glinka
b i a ł a , argilla seu bolus alba, używana bywa w przysypkach, w maściach i pastach obojętnych.
A ł u n , alumen, w rozczynie i — 3 % używa się jako środek prze
ciwzapalny i ściągający; w stanie sproszkowanym — jako przyżegający dla
leczenia drobnych nowotworów i szyszko win kończystych.

VI.

JOD I JEGO PRZETWORY

Jod W stanie czystym wyglądem przypomina metal, skąd też pochodzi
nazwa — jod metaliczny, mimo że jest on metaloidem. N i e rozpuszcza się
on prawie zupełnie w wodzie (1:5525), łatwo w alkoholu, eterze, chloro
formie, benzynie i w acetonie; w niewielkim stopniu rozpuszcza się w gli
cerynie, tłuszczach i w wazelinie. Jodu nie należy wypisywać razem z rtęcią,
siarką, amoniakiem, taniną i gumą arabską. Rozpuszczony w acetonie wy
twarza jod połączenia żrące i przyżegające — kwas jodowodorowy. Najlep
szym rozpuszczalnikiem jodu jest siarczek węgla.
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Inne przetwory jodowe, częściej używane są następujące:
•— rozczyny Lugola, Solutio jodi Lugoli, o składzie:
Rp,: Jodi puri 2.0—^lo.o. Kalii jodati 5.0—20.0, Aq.
ad 200.0;

destillatae

— jodek potasu, sodu lub amonu, stosowane w maściach za
wierających —10% jodku;
— jothion, organiczne połączenie jodu, często stosowane w maści:
Rp.: Jothioni 5.0—20.0, Lanolini, Yaselini aa ad loo.o.
Maści jodowych nie należy stosować u osobników z objawami nadczyn
ności tarczycy, u dotkniętych skazą alergiczną, w chorobie Duhringa i w trą
dziku.

Vn.

KWASY

1. K w a s
azotowy,
acidum nitricum jumans.
K w a s azotowy
dymiący działa silnie przyżegająco; niekiedy bywa on stosowany do usuwa
nia brodawek, znamion, drobnych nowotworów itd. Należy unikać tego
kwasu w leczeniu zmian na twarzy i na rękach, często powstają bowiem
po nim przerosłe i szpetne blizny.
2. K w a s
będzwinowy,
acidum henzoicum, bezbarwne lub
nieco żółtawe kryształy, słabo rozpuszczające się w wodzie, łatwo w wy
skoku i eterze, oraz w tłuszczach. Wywiera on słabe działanie odkażające,
uśmierza swędzenie; używany bywa w postaci maści 2 — 8 % lub wyskoku
w ilości I — 2 % .
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Działanie
jodu:
jod pobudza wchłanianie nacieków, działa
przeciwpasożytniczo i bakteriobójczo; jest on środkiem swoistym do leczenia
powierzchownych grzybic naskórka i fałdów skórnych. Prócz tego wywołuje
on napływ do skóry komórek wędrownych i leukocytów i w ten sposób rów
nież wywiera działanie bakteriobójcze.
Jod łatwo wchłaniany jest do gospodarki ogólnej ustroju, nawet w przy
padkach stosowania zewnętrznego.
Przetwory
j o d u . "W lecznictwie dermatologicznym najczę
ściej używamy nalewkę jodową rozcieńczoną, zawierającą około i % jodu.
Do przygotowania nalewki jodowej nie należy używać spirytusu denaturo
wanego, gdyż dzięki obecności w nim acetonu powstają połączenia drażniące
skórę. Rozczyn jodu w chloroformie wyróżnia się zdolnością przenikania
głęboko do naskórka i jego przydatków.
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Kwas benzoesowy rzadko bywa użjrwany jako środek leczniczy, czę
ściej natomiast dodawany bywa do smalcu w celu zapobieżenia jełczeniu. Nie
które pochodne kwasu benzoesowego znalazły duże wzięcie.
Anestezyna,
anaestesinum,
biały, krystaliczny proszek, prawie
nie rozpuszczający się w wodzie zimnej; w wyskoku, eterze i w chlorofor
mie rozpuszcza się natomiast łatwo, w tłuszczach w stosunku 1:40.
Anestezyna uśmierza bóle i zmniejsza swędzenie. Stosowana bywa
w proszku jako domieszka 5 — 2 0 % , a nawet sama przez się; w maściach
lub pastach w stężeniu i — 1 5 % ; wreszcie w 2 — 5 % rozczynie spirytuso
wym. Dodaje się ją często do maści żrących, stosowanych w leczeniu ognisk
tocznia, owrzodzeń wskutek oparzeń promieniami X i radu, wreszcie
w schorzeniach swędzących, zwłaszcza przewlekłych. W schorzeniach ostrych,
zwłaszcza w stężeniach większych, może obostrzyć ona stan zapalny skóry.
Cykloform,
cyklojormium,
biały, krystaliczny proszek nie roz
puszczający się w wodzie, łatwo rozpuszczający się w spirytusie i w eterze,
działa znieczulająco i zmniejsza swędzenie. Stosowany bywa w postaci
proszku w stanie czystym lub jako 10—25% domieszka do talku, w ma
ściach i w pastach w stężeniu 5—10% oraz jako 2 — 5 % rozczyn spirytusowy.
Wskazania do stosowania cykloformu — ograniczone swędzenie prze
wlekłe, jak np. swędzenie odbytu, swędzenie przegubów, worka mosznowego itd.
Ortoform,
ortojormium,
biały, delikatny proszek, prawie nie
rozpuszczający się w wodzie, rozpuszczający się w wyskoku 1:5 i w eterze
1:50. Działa odkażająco, wysuszająco, uśmierza bóle i swędzenie. Środek
ten może jednak wywołać podrażnienie skóry. Stosowany bywa w postaci
zasypki — w ilości 10—30% w talku, w maściach i w pastach jako
10—20% domieszka, wreszcie w rozczynach spirytusowych w stęże
niu 3 — 5 % .
Wskazania do stosowania ortoformu są te same, jak do anestezyny
i cykloformu.
3. K w a s b o r o w y ,
acidum boricum.
K w a s borowy — białe,
krystaliczne płatki bez woni, o słabo kwaśnym smaku, rozpuszcza się
w 25 częściach wody zimnej, w 4 częściach wody gorącej, w 20 wyskoku
i w 5 częściach gliceryny; wywiera on słabe działanie bakteriobójcze i prze
ciwpasożytnicze; przez zmianę odczynu powierzchni skóry na kwaśną, utrud
nia rozwój zarazków, a być może wywiera również działanie keratoplastyczne. Działanie kwasu borowego jest bardzo powierzchowne, znoszenie
jego jest dobre, nie wywołuje on podrażnienia skóry i błon śluzowych, na
wet jeśli są one w stanie zapalnym; nie wywołuje również uczulenia.
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Wchłanianie kwasu borowego przez skórę jest nieznaczne, wszakże
niewątpliwe. Dlatego też przy pokrywaniu rozległych powierzchni skóry
pozbawionych naskórka należy się liczyć z przechodzeniem kwasu borowego
do ustroju, przepisywać mas'ć na wazelinie i zmniejszać zawartość kwasu
borowego do 2 — 4 % . Zaniedbanie tych ostrożności prowadzić może do za
truć, zwłaszcza u dzieci, bardziej wrażliwych od osobników dorosłych na
działanie kwasu borowego.
stosowany bywa:
2 — 4 % rozczynów wodnych dla okładów i płukań;
zasypki 5—25% w łojku lub w tlenku cynkowym;
maści i past z dodatkiem 5—20 krystalicznego kwasu
rozczynu;
5—10% gliceryny borowej.

4. K w a s c h r o m o w y ,
acidum chromicum,
a właściwie bez
wodnik kwasu chromowego, jest ciałem krystalicznym, łatwo rozpuszczają
cym się w wodzie. W stężeniach dużych działa on przyżegająco, rozcień
czony wywiera działanie ściągające. Pod wpływem kwasu chromowego
białko się ścina, a tkanki stają się twarde, mało elastyczne.
W stanie czystym bywa kwas chromowy używany do przyżegania drob
nych nowotworów; w rozczynie wodnym 5—10%
do pędzlowania owrzo
dzeń; w rozczynie 3—5% dla smarowania dłoni i stóp w poceniu nad
miernym.
Pamiętać należy, że przy zetknięciu się kwasu chromowego z gliceryną,
wyskokiem, węglowodanami, taniną i innymi ciałami organicznymi nastę
pują odczyny chemiczne z dużym wyzwalaniem ciepła, co prowadzić może
nawet do wybuchu lub oparzenia.
5. K w a s
garbnikowy,
acidum tannicum, tanninum, żółta
wy proszek rozpuszczający się w częściach równych z wodą, w 2 częściach
wyskoku i gliceryny, nierozpuszczalny w benzynie.
Kwas garbnikowy nie rozpuszcza się w tłuszczach, toteż działanie może
Avywierać tylko w maściach przygotowanych na zaróbce higroskopijnej (la
nolina, euceryna, smalec), do której powinien być dodany w rozczynie
wodnym.
Działanie
kwasu garbnikowego.
W stężeniach sła
bych kwas garbnikowy działa ściągająco i garbująco, w silnych przyżega tkan
kę; w stosunku do promieni pozafiołkowych wywiera on działanie ochron
ne, toteż często dodawany bywa do kremów chroniących przed działaniem
słońca.
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Kwas borowy
— w postaci
— w postaci
— w postaci
borowego lub 3 %
— w postaci
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Sposób
stosowania:
— w kąpielach, w ilości 50.0—100.o g na wannę;
— w pudrach w ilości 10—50%; jako zaróbki używać należy talku;
—• w pastach i w maściach w ilości 2—10%.
Wskazania
do stosowania kwasu garbnikowego są następu
jące: wyprysk, zapalenia skóry i erytrodermie w okresie ustępowania obja
wów zapalnych i konieczności zastosowania delikatnych środków ściągają
cych i redukujących. Obecnie kwas garbnikowy często stosowany jest w le
czeniu oparzeń; najczęściej w postaci pędzlowań 2 — 5 % rozczynem wod
nym, rzadziej w maści. Ścina on białko powierzchni oparzonej, dzięki czemu
powstaje strup, chroniący ją przed zakażeniami zewnętrznymi. Wreszcie
kwas garbnikowy dodaje się do maści ochronnych, używanych w rozmaitych
zawodach dla. ochrony skóry przed działaniem ciał drażniących. N i e jest to
metoda niezawodna, jednak nieszkodliwa, a czasem korzystna i dlatego
godna polecenia.
Kwas garbnikowy nie ulega wchłanianiu do ustroju, zapobiegają temu
bowiem tworzące się związki jego z białkiem.
Kwasu garbnikowego nie należy wypisywać razem ze związkami żelaza.
Pochodne

kwasu

garbnikowego.

T a n o f o r m , methylum ditannicum,
brunatny proszek nie rozpusz
czający się w wodzie, łatwo w wyskoku. Działa odkażająco i zmniejsza wy
dzielinę owrzodzeń i powierzchni zapalnych sączących i ropiejących, zmniej
sza pocenie. Stosowany bywa głównie w postaci proszku 10—30% w talku
oraz w postaci maści i past 3—10%.
W s k a z a n i a : ropiejące owrzodzenia, zapalenia żołędzi, wyprzenia,
pocenie stóp. N a twarz i na ręce nie należy stosować tanoformu, pozosta
wia on bowiem plamy brunatnawe.
B r om ok o 1
Uśmierza swędzenie;
w postaci domieszki
10—20% bromkolu;

jest połączeniem bromu i kwasu garbnikowego.
stosowany bywa jako posypka w stanie czystym lub
2 0 — 5 0 % do talku; jako mieszanka — o zawartości
w maści jako domieszka 5—10%.

Pamiętać należy, że do papek wypisywać należy hromocollum soluhile,
rozpuszczający się w wodzie.
6. K w a s k a r b o l o w y ,
acidum carbolicum,
phenolum. Kwas
karbolowy w stanie czystym ma postać kryształów bezbarwnych, o szczegól
nej woni, rozpuszcza się w 12 częściach wody, łatwo w wyskoku, eterze,
chloroformie i w glicerynie; w pewnym stopniu rozpuszcza się również
w tłuszczach i w wazelinie. Przepisywany bywa najczęściej w stanie płynJ/9
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nym, ac. carbolicum liquefactum,
ści wody.

który zawiera loo aęści fenolu i l o czę
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Działanie kwasu
karbolowego:
— kwas karbolowy działa bardzo wybitnie przyżegająco, strąca biał
ko z wytworzeniem białego strupa; działanie przyżegające wywiera kwas
karbolowy już w stężeniu 5%, sięga ono głęboko, toteż pod wpływem
okładów z kwasu karbolowego wystąpić mogą zgorzele głębokie, do
chodzące do powięzi i okostnej;
— kwas karbolowy znieczula tkankę, tym się też tłumaczy krótka
bolesność na samym początku zabiegu przyżegania;
— w rozczynach słabych zmniejsza on swędzenie;
— jest silnym środkiem przeciwpasożytniczym, jednakże ta jego
właściwość rzadko bywa wykorzystywana ze względu na drażniące dzia
łanie kwasu karbolowego;
— w ilości 2 % kwas karbolowy często dodawany bywa do maści,
przeznaczonych do leczenia odmrozin;
— jako dodatek w ilości i . o — 2 . 0 % w maściach lub w płynach spi
rytusowych wywiera on działanie złuszczające i odbarwiające i dlatego
przepisywany bywa do leczenia przebarwień, piegów i plam wątrobianych.
Sposób
stosowania
kwasu
karbolowego:
— rozczyn wodny, czyli tzw. woda karbolowa, aqua carbolisata, za
wiera I I części kwasu karbolowego płynnego (Ac. carbolic.
liq.)
i 489 części wody. Wody karbolowej używa się (nader rzadko) do
odkażania ran i powierzchni skóry, a częściej jako rozpuszczalnika
do leków wstrzykiwanych podskórnie lub domięśniowo;
— kwas karbolowy płynny bywa stosowany per se do przyżegania
drobnych owrzodzeń, zwłaszcza wrzodów wenerycznych i gruźliczych;
— w rozczynie spirytusowym w ilości 12—2% stosuje się kwas
karbolowy do zmniejszenia swędzenia, często razem z innymi środkami;
— w postaci proszku, również przeciwko swędzeniu, w ilości i % ;
zaróbką może tu być tylko talk; kwas karbolowy bywa w tych razach
przepisywany w postaci krystalicznej, a więc jako fenol;
— w postaci maści; zaróbką maści powinna być higroskopijna (la
nolina, euceryna, smalec), ilość kwasu dodawanego wynosić może od
0 , 5 — 4 % , najczęściej jednak nie przewyższa 2 % .
Używając kwasu karbolowego pamiętać należy, że wchła
niany jest on zarówno z powierzchni owrzodzeń, jak i skóry nie uszko
dzonej, toteż nie należy go stosować na powierzchnie obszerne. D l a
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kontroli sprawdzić należy stan moczu, który pod wpływem kwasu kar
bolowego zmienia swą barwę i przybiera odcień zielonkawy lub bru
natnawy.
7. K w a s
mlekowy,
acidum lacticum, gęsty, przezroczysty,
bezbarwny lub nieco żółtawy płyn, łatwo rozpuszczalny w wodzie, w alko
holu i w eterze. Kwas ten wywiera działanie przyżegające i keratolityczne.
Stosowany bywa w postaci rozczynów wodnych 2 0 — 5 0 % lub nawet w po
staci czystej do przyżegania. D o rozmiękczenia naskórka (modzele) stoso
wany bywa w kolodionie w stężeniu 5—10%.
Wskazania:
owrzodzenia gruźlicze, zwłaszcza na błonach
śluzowych; zgrubienia naskórka — leczenie kolodionem z domieszką
kwasu w ilości 5—10%.
8. K w a s o c t o w y ,
acidum aceticum. Kwas octowy stężony,
acidum aceticum glaciale, zawiera 9 6 % kwasu octowego.
Działanie:
kwas octowy stężony działa przyżegająco; używany
bywa do leczenia odgniotów i zgrubień naskórka; w 3—6% rozczynie wod
nym (zwłaszcza ogrzany) rozpuszcza chitynę gnid i używany bywa do ich
usuwania; w stężeniu i — 3 % uśmierza swędzenie, wywiera działanie kera
tolityczne na naskórek zrogowaciały, w rozczynie 5 — 8 % odbarwia plamy
barwnikowe.
9. K w a s p i r o g a l u s o w y ,
acidum pyrogallicum.
Pyrogallolum. Kwas pirogalusowy rozpuszcza się w 1,7 części wody, w częściach
równych z wyskokiem, w 1,5 części eteru; w benzynie, chloroformie i w ben
zolu rozpuszcza się trudno. Pod wpływem kwasu pirogalusowego metale
ciężkie, srebro, rtęć, złoto, są strącane, toteż nie powinien być on dodawany
do tych połączeń.
Działanie:
kwas pirogalusowy wyraźnie działa przyżegająco, nie
dorównywa jednak pod tym względem kwasowi karbolowemu i trójchlorooctowemu, jednak stosowany czas dłuższy może wywołać obumarcie tkanek;
wobec tego że tkanki chore, zwłaszcza zaś nacieki zapalne, pod wpływem
kwasu pirogalusowego łatwiej ułegają martwicy; aniżeli otaczające tkanki
zdrowe, ta jego właściwość wykorzystywana bywa w lecznictwie.
W stężeniach słabych kwas pirogalusowy działa redukująco na naskó
rek. Wreszcie wykazuje on wyraźne działanie przeciwpasożytnicze.
Sposoby stosowania kwasu
pirogalusowego:
— w rozczynach spirytusowych 5 — 5 0 % ;
— w maściach, co jest najczęstszą postacią stosowania w stężeniu
5—10%, a w okolicznościach specjalnych, np. do leczenia małych
ognisk tocznia nawet 2 0 % .
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D o maści zawierających kwas pirogalusowy nie należy dodawać tlenku
cynkowego, połączeń ołowiowych, tlenku rtęci, powstaje bowiem ciemne
przebarwienie skóry.
Kwas. pirogalusowy wchłaniany jest przez skórę nie uszkodzoną; prowa
dzić to może do zatrucia ogólnego, któremu towarzyszy hemoliza krwinek,
methemoglobinemia i methemoglobinuria oraz silne podrażnienie nerek
z objawami bezmoczu i mocznicy. N i e należy pokrywać kwasem pirogalusowym przestrzeni zbyt rozległych, a w leczeniu tym konieczna jest do
kładna kontrola moczu.
Stosując leczenie kwasem pirogalusowym należy tak go dawkować, by
dobowa jego ilość nie przekraczała 5.0 gramów.
W niektórych zaróbkach kwas pirogalusowy ulega szybkiemu utlenieniu,
a sama maść się rozkłada; dlatego maści te powinny być przygotowane z naj
przedniejszych gatunków wazeliny lub smalcu.
Niektóre firmy kosmetyczne dodają do kremów wywołujących opaleni
znę I — 2 % kwasu pirogalusowego; postępowanie takie zasługuje na potę
pienie, ponieważ środek ten stosowany przez czas dłuższy na powierzchnie
rozległe może wywołać podrażnienie nerek i skóry.
Pochodne

kwasu

pirogalusowego:

L e n i g a 1 o 1, pyrogallolum triaceticum, jest połączeniem kwasu piro
galusowego z bezwodnikiem kwasu octowego; jest to żółtawy proszek nie
rozpuszczający się w wodzie. Działanie lenigalolu jest podobne do działania
kwasu pirogalusowego, posiada on jednak tę zaletę, że nie drażni, nie wy
wołuje przebarwienia skóry i nie plami bielizny, a co najważniejsze nie wy
wiera działania trującego, toteż w praktyce prywatnej można z powodzeniem
posługiwać się tym przetworem; dla leczenia szpitalnego jest on zbyt kosz
towny.
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W s k a z a n i a do s t o s o w a n i a
kwasu
pirogalu
sowego:
— toczeń gruźliczy; w schorzeniu tym stosujemy maści zawierające
l o — 2 0 % kwasu pirogalusowego; dla zmniejszenia bolesności ko
nieczne jest dodanie do tych maści środka znieczulającego;
— łuszczyca i parakeratozy łuszczycowate, w tych przypadkach wy
korzystuje się działanie redukujące kwasu pirogalusowego; dodatek do
maści wynosi w tych wypadkacli 2.5—10.0%;
— zakażenia ropne, w postaci złuszczania lub stanów zapalnych
rumieniowato-wysiękowych,
wywołane przez ziarenkowce ropne,
drożdże lub grzyby chorobotwórcze.
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W stężeniu 5—10% lenigalol działa przeciwpasożytniczo i redukująco,
w stężeniach 10—15% zmniejsza swędzenie i sączenie w zmianach wypryskowatych pochodzenia pasożytniczego; wreszcie w stężeniu 30—50% działa
keratolitycznie i przyżegająco.
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Używany bywa wyłącznie w maści dla leczenia zmian wypryskowatych
w stężeniu 0,5—10%, dla leczenia łuszczycy i spraw zbliżonych w stęże
niach 10—20%.
10. K w a s
salicylowy,
acidum salicjlicum,
jest jednym
z najczęściej stosowanych leków w lecznictwie dermatologicznym. Roz
puszcza się on trudno w wodzie zimnej, i część na 500 części wody, nieco
łatwiej w wodzie wrzącej, łatwo rozpuszcza się w spirytusie, w eterze
i w tłuszczach; w glicerynie natomiast z trudnością.
Działanie kwasu salicylowego:
w stężeniach słabych
I — 2 % kwas salicylowy działa keratoplastycznie i odkażająco i uśmierza
swędzenie; w stężeniach większych działa keratolitycznie, rozpulchnia na
skórek, a przez to ułatwia przenikanie leków w głąb; w stężeniach dużych
działa przyżegająco.
Sposób
stosowania
kwasu
salicylowego:
w proszku celem działania odkażającego, jako domiesz
ka 2 — 3 % ;
w płynach spirytusowych, jako domieszka 2 % , najczęściej dla
uśmierzenia i spotęgowania odkażającego działania spirytusu;
w maściach i w pastach, w stężeniu i — 3 % , jeśli maść ma wy
wierać działanie keratoplastyczne, w stężeniach 10%, jeśli chodzi o dzia
łanie keratolityczne;
w kolodionach do leczenia modzeli i odgniotów — w stęże
niach 10—20%.
Wskazania:
stosowanie kwasu salicylowego wskazane jest w le
czeniu większości schorzeń skóry; prawidłowo dawkowany spełnia on zawsze
swą rolę korzystnie. Pamiętać należy tylko, że kwas salicylowy rzadko uży
wany bywa jako właściwy środek leczniczy, a znacznie częściej jako czynnik
sprzyjający działaniu innych leków.
Kwas salicylowy łatwo przechodzi przez naskórek do krążenia ogól
nego; najgorzej wchłania się on z maści i past przygotowanych na waze
linie, lepiej z przygotowanych na zaróbkach higroskopijnych — eucerynie,
rezorbinie, najlepiej z zawiesin oleisto-wodnych. Dodanie mydła potasowego
do maści ułatwia wchłanianie kwasu salicylowego, tak więc z maści przygo
towanej na wazelinie przechodzi do ustroju 40 razy mniej kwasu salicylo-
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wego niż z takiej samej ilości zawiesiny oleisto-wodnej (emulsji) lub z maści
przygotowanej na śluzie roślinnym.
W związku z wchłanianiem dużej ilości kwasu salicylowego wystąpić
mogą odczyny alergiczne i objawy zatrucia ogólnego.

Wskazaniami do jego stosowania są niewielkie nowotwory łagodne
i zgrubienia tkanek: znamiona, odgnioty, modzele, brodawki itp.
K w a s trójchlorooctowy wykazuje znacznie mniejszą zdolność, w porów
naniu do innych kwasów stężonych, do wywoływania blizn szpetnych, przerosłych.
12.
Kwas
w i n o w y , acidum tartaricum. Kryształy bezbarwne
i bezwonne, łatwo rozpuszaające się w wodzie, w 4 aęściach wyskoku,
w 250 aęściach eteru; nie rozpuszczają się one w benzynie i w chloroformie.
K w a s winowy wywiera działanie bakteriobójae, ponadto zmniejsza (po
początkowym okresie pobudzenia) wydzielinę gruaołów potowych i łojo
wych; w pewnym stopniu łagodzi również swędzenie.
Stosowany

bywa:

w proszku — w postaci dodatku 2—3%
drach przeciwko poceniu;
w postaci I — 2 %
włosów.

do łojku weneckiego, w pu

rozaynu wodnego lub spirytusowego w płynach do

Wskazaniami do stosowania kwasu winowego jest łojotok oraz poce
nie nadmierne.

VIII.

MENTOL — MENTHOLUM

Mentol wywołuje uaucie zimna, uśmierza swędzenie; stosowany bywa
w spirytusie w ilości 0.5—2.0% i w maściach w koncentracji 2 — 5 % .
Mentol może drażnić skórę, toteż w stanach zapalnych jest przeciw
wskazany.
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11.
Kwas trójchlorooctowy,
acidum
trichloroaceticum.
Bezbarwne wybitnie higroskopijne kryształy, łatwo rozpuszaalne w wodzie,
spirytusie i eterze. Kwas trójchlorooctowy działa silnie przyżegająco. Stoso
wany bywa najaęściej w postaci 5 0 % rozaynu wodnego, rzadziej w po
staci krystalianej.
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IX.

BETANAFTOL

Naftole są pochodnymi naftaliny; alfanaftol jest silnie trujący i w lecz
nictwie zastosowania nie znalazł, używany bywa wyłącznie mniej trujący
betanaftol.
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Betanaftol jest środkiem przeciwpasożytniczym, złuszczającym i redu
kującym naskórek; stosowany bywa w maściach o zawartości 2 — 5 % i w rozczynach spirytusowych % — ^ 2 % !
stężeniach słabych uśmierza on swę
dzenie.
W maściach silnie złuszczających
zostaje do 1 0 % .

ilość

betanaftolu

podwyższona

Betanaftol ulega rozkładowi pod wpływem światła, toteż przepisywać
należy go w słoikach ciemnych.
Wskazania do stosowania betanaftolu są następujące: grzybice naskórka,
trądzik i złuszczanie łuszczycowate, łuszczyca, liszaj zwykły, świerzb; do
leczenia swędzenia można przepisać go jedynie na ogniska małe.
Betanaftol łatwo wchłaniany jest przez naskórek, nawet nie uszkodzony;
wydzielany przez nerki drażni on je silnie, wywołując białkomocz i krwio
mocz, jako wynik zapalenia miąższowego nerek. Wrażliwość osobnicza na
betanaftol ulega dużym wahaniom i to właśnie czyni środek ten bardzo nie
bezpiecznym. Mocz zawierający betanaftol zabarwia się na zielonkawo, a po
tem na żółtoczerwono.
Betanaftol może podrażnić spojówkę gałek ocznych, wywołać zmętnie
nie rogówki i soczewki; niekiedy powstają nawet wylewy krwawe w siat
kówce.
Betanaftolu nie należy stosować na duże przestrzenie skóry i przez czas
dłuższy; już 3 gramy betanaftolu podane w maści w przeciągu doby wywołać
mogą ciężkie, a nawet groźne dla życia uszkodzenia nerek.
E p i c a r i n u m , pochodny betanaftolu jest środkiem przeciwpasożyt
niczym, lekko drażniącym, złuszczającym powierzchowne warstwy naskórka
i podobno pobudzającym wzrost włosów.
Epikaryna stosowana bywa jako maść 5 — 1 0 % lub w postaci rozczynu
spirytusowego 2 — 1 0 % .
Wskazania do stosowania epikaryny są następujące: świerzbiączka, łysie
nie plackowate, łojotok skóry głowy. Epikaryna ma tą wyższość nad betanaftolem, że prawie nie jest trująca.
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X.

OLEJE

XI.

R E Z O R C Y N A

Rezorcyna wywiera działanie bakteriobójcze bardzo wyraźne, silniejsze
nawet od działania fenolu; w stężeniach słabych, 2 — 5 % , działa ona keratoplastycznie, w silnych — redukująco i złuszczająco. Pod wpływem rezor
cyny powierzchnia naskórka pokrywa się początkowo gładką, lśniącą błonką,
jak gdyby kolodionem, a po dłuższym działaniu rezorcyny — warstwą ciemno
szarą. Stosowana przez czas długi wywołuje rezorcyna skurcz naczyń krwio
nośnych i działa przyżegająco.
Rezorcynę przepisuje się w następujących postaciach:
w 0 . 5 — 2 % rozczynie wodnym w sączących stanach zapalnych
skóry, w trądziku różowatym i w swędzeniach;
w 2 — 5 % rozczynach spirytusowych dla odkażania skóry oraz
w płynach tonizujących i pobudzających porost włosów;
w 2 — 5 % stężeniu w maściach i w pastach wypisywanych w celu
przyśpieszenia epitelizacji i rogowacenia;
w 1 0 — 4 0 % stężeniu w maściach i w pastach, przeznaczonych do
działania złuszczającego, redukującego i żrącego;
w stanie czystym, jako środek żrący.
Rezorcyna nie rozpuszcza się w tłuszczach i trudno się rozciera, toteż
przygotowanie maści zawierających rezorcynę wymaga poprzedniego roz-
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W dermatologii najczęściej w użyciu są następujące oleje:
Oleum anisi dodawany bywa w ilości i — i o % do spirytusu, maści
lub do mazideł przeznaczonych do usuwania pasożytów zwierzęcych, wszy,
pcheł, komarów.
Oleum arnicae, w ilości 2 — 1 0 % w rozczynach spirytusowych i w pły
nach do włosów wywiera działania drażniące i sprzyja porostowi włosów.
Oleum chamomillae w ilości 2 — 5 % dodaje się do maści, działa lekko
znieczulająco, przeciwzapalnie i odkażająco.
Oleum eucalypti w ilości 5 % w maściach przeciwko odmrożeniom
i dla leczenia odmrozin, w ilości 2 % dodawany bywa do spirytusu dla za
pobiegania ukąszeniom przez komary, muchy itd.
Oleum terebinthinae działa drażniąco; często stosowany bywa w ilości
3 — 6 % w maściach dla leczenia odmrozin.
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puszczenia jej w niewielkiej ilości wody lub spirytusu. Preparaty bardzo
czyste, np. resorcinum purissimum resubltmatum rozcierają się łatwiej i le
piej nadają się do wyrobu płynów na włosy i maści.
Rezorcyna wchłania się stosunkowo łatwo przez skórę, zwłaszcza po
zbawioną naskórka lub znajdującą się w stanie zapalnym. Objawy zatrucia
powstające przy tym polegają na zawrotach głowy, wymiotach, poceniu,
drgawkach, sinicy, zaburzeniach czynności serca; mocz przybiera barwę zie
lonkawą lub brunatną.
E u r e s o 1, euresolum, jest połąaeniem resorcyny z kwasem octowym;
jest to gęsty, żółty płyn o charakterystycznej woni i konsystencji syropu.
Rozpuszcza się on w alkoholu, chloroformie, benzynie i acetonie, w wo
dzie — trudno.
Działanie euresolu jest takie samo, jak rezorcyny, jednak łagodniejsze
i słabsze. Sposób przepisywania — w spirytusie w ilości 5 — 6 % , w maściach
w ilości 5 — 1 0 % . Wskazany jest w łojotoku, trądziku i łysieniu plackowatym.

XII.

RTĘĆ

Rtęć jest silną trucizną dla zarodzi komórek, co najprawdopodobniej
zależy od dużego powinowactwa jej jonów do ciał białkowych. W derma
tologii rzadko stosuje się rtęć metaliczną, zwykle ; a ś rozmaite jej połącze
nia. Większość z nich wywiera silne działanie odkażające, niektóre zaś,
jak np. tlenek rtęci żółty, hydrarg. oxydatum flavum, wykazują działa
nie wybiórcze w stosunku do ziarenkowców ropnych.
Działanie przyżegające rtęci jest bardzo wyraźne, zwłaszcza przy użyciu
jej w postaci subłimatu. W stosunku do nacieków rozmaitego rodzaju, po
większenia gruczołów chłonnych, czyraków, ropowicy itd., większość prze
tworów rtęciowych wywiera wybitne działanie resorbujące. Działanie złuszczające w stopniu najwybitniejszym posiadają rozpuszczalne przetwory rtęci;
przy stosowaniu dłuższym i w stężeniach większych własność ta występuje
również i w innych przetworach rtęciowych.
Przetwory
rtęciowe:
I. C h l o r e k rtęciowo-amonowy,
hydrargyrum praecipitatum album, działa odkażająco, złuszczająco i odbarwiająco; stosuje się
w łuszczycy, liszaju, trądziku, w leczeniu przebarwień i wyprysku. Wypisy
wany jest najczęściej w postaci maści 1—10%, rzadziej w papkach.
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Aczkolwiek chlorek «tęciowo-amonowy nie rozpuszcza się w tłuszczach,
ulega on jednak wchłanianiu przez skórę i przechodzi do gospodarki ogól
nej ustroju; najprawdopodobniej rtęć łączy się z kwasami powierzchni,
a powstające przy tym połąaenia rozpuszczalne ulegają wchłanianiu.
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2. M a ś ć r t ę c i o w a
s z a r a , ung. hjdrargyri
cinereum, za
wiera 3 3 % rtęci metalicznej, roztartej nader subtelnie w tłuszczu.
Szarucha znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu kiły,
w dermatologii stosowana bywa rzadziej, głównie dla przyśpieszenia wchła
niania nacieków zapalnych i jako środek przeciwpasożytniczy. Wskazania do
stosowania szaruchy są następujące: wrzody podudzi, nacieki wywołane przez
zakażenia ziarenkowcami ropnymi (ropowica, czyraki, stany zapalne gruczo
łów chłonnych), wszawica łonowa.
D l a usuwania wszy łonowych często używana bywa szarucha; działanie
jej jest bardzo skuteczne, może ona jednak wywołać stan zapalny; to samo
powiedzieć należy o stosowaniu jej na skórę odbytu w przypadkach owsików.
Dlatego korzystniej używać w tych wypadkach ung. hydrargyri cinereum
dilutum, która składa się z 20 części szaruchy, 15 aęści lanoliny i 25 aęści
smalcu.
3. O l e i n i a n r t ę c i , hydrargyrum oleinicum. Silnie działa przeciwpasożytniao przy zakażeniach ziarenkowcami, zwłaszcza zaś gronkowcami. Stosowany bywa głównie w leaeniu zakażeń gronkowcami mieszków
włosowych (jolliculitis
staphylogenes).
4. S i a r c z e k r t ę c i o w y c z e r w o n y c y n o b e r ,
hydrar
gyrum sulfuratum ruhrurą, wywiera silne działanie przeciwpasożytniae,
zmniejsza wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe.
W s k a z a n i a : zakażenia skóry gronkowcami i paciorkowcami, impetigo, fołliculitis, złuszaanie łuszaycowate.
Sposób
s t o s o w a n i a : najaęściej w maściach, w ilości i %
siarczku rtęci; zazwyaaj jednoaeśnie dodawana bywa siarka, rzadziej siar
czek rtęciowy stosowany bywa w postaci mieszanki.
5. S u b l i m a t ,
d w u c h l o r e k rtęci,
hydrargyrum bichloratum corroswum. Działanie sublimatu: sublimat posiada wybitne własności
przeciwkiłowe i przeciwpasożytnicze, jest środkiem złuszczającym i odbar
wiającym.
Wskazania
do stosowania sublimatu: wszawica łonowa i gło
wowa, piegi.
D l a usunięcia wszawicy łonowej lub dla leaenia zakażeń ropnych prze
pisuje się maści o zawartości 0 . 2 % sublimatu w smalcu świńskim, o . i — 1 %
w lanolinie i wazelinie. D l a usuwania piegów sublimat wypisuje się w maści
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o zawartości 2 — 3 % w wazelinie z lanoliną. Należy jednak poprzednio zba
dać wrażliwość skóry na rtęć. Sublimat dodawany bywa w ilości o . i — 0 . 2 0 %
do płynów przepisywanych do pobudzenia porostu włosów.
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6. T l e n e k r t ę c i o w y c z e r w o n y , hydrargyrum oxydatum
rubrum, działa tak samo, jak i tlenek rtęciowy żółty; wadą tego przetworu
jest jego zdolność do rozkładania się pod wpływem światła. Stosowany bywa
w maściach o zawartości i — 1 0 % , rzadziej w papkach.
7. T l e n e k
rtęciowy
żółty,
hydrargyrum oxydatum flavum, działa przeciwpasożytniczo; stosuje się głównie dla leczenia pacior
kowcowych i gronkowcowych zakażeń skóry, rzadziej w leczeniu wyprysku.
Najaęściej wypisywany bywa w maściach i — 5 % .
D o maści, z a w i e r a j ^ c h żółty lub aerwony tlenek rtęci, nie na
leży dodawać połąaeń żelaza. N i e należy stosować ich na obszerne po
wierzchnie skóry, u osobników wykazujących objawy skazy uauleniowej.
Maści te, zwłaszaa stare, mogą silnie drażnić skórę.
8. K a 1 o m e 1, hydrargyrum chloratum, stosuje się głównie w ma
ści 1 0 — 3 0 % dla leaenia zmian kiłowych, w tym celu stosuje się posypkę
kalomelową.
Wzory

recept:

R p . : Hydrargyri bichlorati i.o, Aceti ad 300.0; płyn do niszaenia wszy
głowowej, łonowej i do usuwania ich gnid.
R p . : Hydrarg.

bichlorati

0.30, Chlorali

hydrati 5.0, Aceti

aromatici,

Aetheris petrolei aa 30.0, Spiritus camphorati ad 300.0. Płyn do
niszaenia wszy i gnid.
Rp.: Hydrarg.

bichlorati 0.50, Trae cantharidarum 5.0, Spiritus camph.

ad 300.0. Płyn drażniący dla rozcierania ognisk łysienia plackowatego.
Rp.: Hydrarg.

chlorati, Bismuth.

subnitr. aa 2.0, Yaselini

fl. ad 30.0.

Maść odbarwiająca.
R p . : Hydrarg. chlorati,
Łupież biały.

Tannini

R p . : Zinci oxydati 0.20, Hydrarg.

aa i.o, Amyli

ad 30.0.

ppti dhi o.10, Ol. cacao., Ol. ricini

aa lo.o. Chloasmata.
o

glycerinati
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XIII.

SIARKA

1. D w u s i a r c z e k w ę g l a , carboneum sulfuratum, jest to płyn
o ostrej, niemiłej woni, bardzo lotny i zapalny, rozpuszcza on tłuszcze i siar
kę strąconą, wywiera działanie drażniące i zmniejsza łojotok. Polecony był
przez Sabourauda jako skuteczny środek dla leczenia łojotoku skóry owło
sionej.
Rp.: Sulfur. ppti 2.0—3.0, Carbonei tetrachlorati,
aa 25.0, Carbonei sulfurati redest. 50.0.

Acetoni

anhydr.

2. W o d o r o s i a r c z e k b a r o w y , barium sulfuratum, jest sil
nym środkiem rozpuszczającym substancję rogową, używany bywa dla usu
wania owłosienia.
Rp.: Barii sulfurati 45.0, Zinci oxydati, Amyl. oryzae aa 27.5, Ol. lavandulae, Ol. yerbenae aa gtt I I I . Aquae dest. loo.o.
Pastą tą należy nasmarować skórę na 5—10 minut, po czym zmyć,
a skórę przypudrować lub pokryć maścią obojętną.
3. S i a r k a
strącona,
sulfur. praecipitatum;
siarka strącona,
siarka oczyszczona — sulfur depuratum oraz siarka czysta — sulfur sublimatum, są przetworami pod względem farmakologicznym prawie identycznymi,
różniącymi się jedynie stopniem oczyszczenia i zawartością domieszek,
w szczególności siarczków.
Siarka strącona działa wyraźnie przeciwpasożytniczo, co najprawdopo
dobniej tłumaczy się powstawaniem w skórze siarkowodoru i alkalicznych
związków siarkowych; małe dawki siarki, stosowane przez czas krótki, dzia
łają keratoplastycznie, niekiedy zmniejszają swędzenie. Koncentracje silne
lub stosowane przez czas dłuższy działają keratołitycznie, wywołują stan za-
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Siarka należy do najstarszych i najczęściej używanych w lecznictwie
dermatologianym środków.
Działanie jej jest wielostronne: działa ona redukująco na naskórek,
zmniejsza wydzielinę gruczołów łojowych, w komórkach odgrywa rolę kata
lizatora i pobudza przemianę matefii, wywiera wyraźne działanie przeciw
pasożytnicze i bakteriobójcze, w stężeniach małych wywołuje skurcz naczyń,
przy stosowaniu dłuższym i w stężeniach silniejszych sprowadza ich rozsze
rzenie i wywołuje stan zapalny. N a naskórek działa ona początkowo keratoplastycznie, potem zaś keratolitycznie, wywołuje jego złuszczanie i oddzie
lanie. Pod wpływem siarki odczyn powierzchni skóry staje się alkaliczny.
Przetworami siarki najczęściej stosowanymi w lecznictwie dermatolo
gicznym są:
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palny, zmniejszają wydalanie łoju. Siarka źle jest znoszona przez skórę cienką,
delikatną i w stanie zapalnym.
Sposób

stosowania:
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pudry z domieszką 5 — 5 0 % siarki; jako zaróbkę wybierać należy
talk, kwas borowy lub inne proszki obojętne; trzeba nadmienić, że
siarka w pudrze częściej wywołuje podrażnienie skóry, niż stosowana
w innej postaci;
mieszanki, papki są dosyć częstym sposobem stosowania siarki,
zwłaszcza w leczeniu trądzika, łojotoku, czyraczności; domieszka jej
waha się zazwyczaj w granicach od 2 — 2 0 % ;
maści i pasty — z domieszką 2 — 2 0 % siarki.
W s k a z a n i a : łojotok, łuszczyca, złuszczanie łuszczycowate, trądzik
różowaty, trądzik pospolity, świerzb, erytrodermie.
4. S u 1 f i d a 1, sulfur colloidale. Działanie takie samo, jak siarki
strąconej, nie drażni jednak skóry. Sposób stosowania: 1 0 — 2 0 % papki,
maści lub pasty. Wskazania takie same, jak dla siarki strąconej.
5. S u l f o f o r m jest organicznym połączeniem siarki; nieroz
puszczalny w wodzie; w wyskoku i w eterze rozpuszcza się z trudnością,
w benzolu, w chloroformie i w tłuszczach — łatwo.
Stosuje się w maściach i w pastach w ilości 2 — 1 0 % lub w spirytusie.
6. W o d o r o s i a r c z e k w a p n i o w y , calcium sulfuratum, jest
środkiem bardzo silnie rozpuszczającym substancję rogową, stosuje się dla
usuwania owłosienia. Sposób stosowania taki sam jak wodorosiarczku ba
rowego.
7. W o d o r o s i a r c z e k
potasu,
kalium sulfuratum, używa
się głównie do kąpieli siarczanych w ilości 50—150 na wannę; wanna po
winna być emaliowana.
8. P ł y n V l e m i n c k x a ,
liąuor calcii sulfurati, płyn żółtobrunatny o woni siarki, działa przeciwpasożytniczo, drażni skórę, niekiedy
uśmierza swędzenie.
Płyn ten używany bywa jako 2 — 2 0 % domieszka do mieszanek stoso
wanych w trądziku, w łuszczycy i w złuszczaniu łuszczycowatym. W kąpie
lach i w stanie czystym używany bywa do leczenia świerzbu, zwłaszcza w lecz
nictwie masowym, tanim. N a kąpiel dla dziecka przepisać należy 50 g płynu
Vleminckxa, dla dorosłych 100—150 g; wanna powinna być emaliowana.
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XIV.

WODNIK

CHLORALU

Wskazania do stosowania wodnika chloralu: łojotok skóry głowy, ły
sienie plackowate, swędzenie ograniczone bez objawów podrażnienia;
w schorzeniach zapalnych wodnik chloralu jest przeciwwskazany.

XV.

SREBRO

Najczęściej stosowanym w dermatologii związkiem srebrowym jest
azotan srebra; działa on bakteriobójczo, przeciwpasożytniczo, ściągająco,
zwłaszcza na powierzchnie pozbawione naskórka i sączące; w stężeniach
silnych działa keratolitycznie i przyżegająco, w słabych keratoplastycznie;
zmniejsza wyraźnie swędzenie.
Azotan srebra stosowany bywa w stanie czystym, per se, w postaci
ołówków; jednym z częstych sposobów przepisywania jego są rozczyny
wodne 0 . 2 5 % — 1 % — i o % - — 2 0 % , wreszcie nierzadko przepisuje się go
w maściach.
Azotan srebra, zwłaszcza w pędzlowaniach i okładach, nie powinien
być stosowany długo, najwyżej 5 — 6 dni, gdyż po tym czasie zaczyna on
drażnić.
Wskazaniami do stosowania azotanu srebra są:
swędzenie, zwłaszcza odbytu; pędzlowania codzienne 2 — 5 — 1 0 %
rozczynem są niekiedy bardzo skuteczne;
zmiany wypryskowate w okresie sączenia — okłady z 0 . 2 5 % azo
tanu srebra lub pędzlowania i — 2 % rozczynem;
ogniska liszajowacenia, lichenizacji, pędzlowania 2 0 — 5 0 % roz
czynem;
rozpadliny, zwłaszcza w głębi fałdów, w przypadkach wyprzenia
lub liszajca — pędzlowanie 5 — 1 0 % rozczynem azotanu srebra;
owrzodzenia trudno gojące się, pokryte ziarniną atoniczną —•
pędzlowania 2 — 5 % azotanem srebra;
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Bezbarwne kryształy, łatwo rozpuszczające się w wodzie, wyskoku
i w eterze. Wodnik chloralu drażni silnie skórę, zmniejsza swędzenie, być
może zmniejsza nawet wydzielanie łoju. Stosowany bywa w wyskoku w stę
żeniu 3 — 5 % dla wyrobu płynów do włosów, w maściach w stężeniach
5—10%.
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w tak zwanych rogowaceniach łożyska paznokciowego działanie
korzystne wywiera wkraplanie 2 — 5 kropel 1 0 % rozczynu azotanu sre
bra pod płytkę paznokciową;
drobne nowotwory, brodawki, kłykciny kończyste, ziarnina, owrzo
dzenia gruźlicze i bujające wykwity gruźlicze mogą być przyźegane
azotanem srebra w stanie czystym.
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L E C Z E N I E W E W N Ę T R Z N E CHORÓB SKÓRY
I.

D I E T E T Y K A W C H O R O B A C H SKÓRY

Znaczenie diety w leczeniu chorób skóry oceniane jest bardzo rozmaicie
i jeśli jedni małą wagę jej przypisują, inni odwrotnie, sądzą, że samo już
uregulowanie sposobu odżywiania często wystarcza dla wyleczenia choroby.
Prawidłowe ujęcie zagadnienia wymaga ścisłego ustalenia wskazań do tego
leczenia. Odróżnić należy przy tym wskazania ogólne od ściśle dermatologianych.
Jasne jest, że osobnik chory na cukrzycę, dotknięty chorobami nerek,
a jednocześnie cierpiący na skórę, przestrzegać powinien pewnej diety. Nie
są to jednak wskazania wynikające ze stanu skóry tylko z ogólnego stanu
zdrowia; zagadnienie dermatologiczne dotyczy pytania, czy istnieją diety
swoiste dla określonych chorób skóry. Niewątpliwie w niektórych schorze
niach istnieje wyraźny i bezpośredni związek pomiędzy spożywaniem pew
nego pokarmu i występowaniem zmian na skórze; przykładem są choroby
alergiczne, takie jak wyprysk, pokrzywka, a czasem świerzbiączka. W cho
robach tych konieczne jest unikanie pokarmów szkodzących, często białko
wych.
Ustalenie takiej diety, ściśle rzecz biorąc, nie jest leczeniem, ponieważ
istotny stan chorobowy, a więc uczulenie pokarmowe pozostaje w dalszym
ciągu. Dieta tu ma zadanie zapobieżenia objawom choroby, nie leczy jej
samej.
Jeśli obserwacja i próby wykrycia pokarmu szkodzącego nie udają się,
zbyteczne jest przepisywanie diety nawet w schorzeniach alergianych, mo
żliwe jest bowiem, że zmiany chorobowe występują nie pod wpływem aler
genów pokarmowych, lecz innych. Dlatego też uważam, że nie ma diety
stałej, wskazanej w wyprysku, łuszczycy lub liszaju.
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ROZDZIAŁ V I

Leczenie wewnętrzne chorób skóry

Prócz chorób o pochodzeniu wyraźnie pokarmowym, w których usta
lenie diety prawidłowej usuwa jeśli nie chorobę, to jej objawy, znamy szereg
chorób, w których odgrywa ona rolę pomocniczą w leczeniu.
Przepisy dietetyczne, zalecane w rozmaitych chorobach skóry, opierają
się na zasadach dietetyki ogólnej i dlatego nie będą w tym miejscu poru
szone.
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Wymienię natomiast diety najczęściej stosowane w chorobach skóry
i wskazania do nich.
A. D i e t a z a k w a s z a j ą c a
korzystna jest we wszystkich po
staciach trądzika, w schorzeniach łojotokowych, w czyraczności oraz w nie
których schorzeniach alergicznych. Sama przez się nie wystarcza ona nigdy
do uleczenia i ma wyraźne cechy czynnika dodatkowego.
Polega ona na spożywaniu mięsa, ryb, tłuszczów pochodzenia zwie
rzęcego, chleba, soli kuchennej; pozbawiona jest natomiast owoców, jarzyn,
kartofli, cukru i mleka. Prócz tego 5 — 6 razy dziennie podawać można ra
zem z jedzeniem po i . o — 2 . 0 g chlorku amonow^o, i.o g urotropiny lub
salolu. Dietę taką stosować należy 5 — 7 dni dla przekonania się o jej sku
teczności, w razie wyniku korzystnego, musi być ona stosowana czas dłuż
szy, jeśli natomiast po okresie wymienionym poprawa stanu skóry nie na
stąpi — zbyteczne jest dalsze jej prowadzenie.
B . D i e t a a l k a l i z u j ą c a ; przeważają w niej jarzyny i mleko,
zakazać należy spożywania większej ilości soli kuchennej, pieczywa i tłuszczu.
Podczas stosowania jej dodatkowo przepisać należy zażywanie dwuwęglanu
sodowego 15—20 g dziennie lub takiej samej ilości cytrynianu sodowego.
Dieta alkalizująca korzystna bywa niekiedy w pokrzywce, świerzbiączce
i w wyprysku.
Zakwaszenie lub alkalizację ustroju wywołać można przez podawanie
środków chemicznych bez stosowania diety określonej. D l a zakwaszenia
przepisać można kwas fosforowy w ilości 5—10 kropel w i szklance wody
3 — 4 razy dziennie; chlorek magnezowy i.o—5.0 g na czczo w szklance
wody, kwas chlorowodorowy rozcieńczony w ilości 2 0 — 3 0 kropel przed
każdym posiłkiem.
D l a alkalizacji przepisuje się dwuwęglan sodowy w ilości 15.0—30.0 g
dziennie.
Przy stosowaniu diety zakwaszającej lub alkalizującej dla leczenia cho
rób, nie stosuje się przepisów dietetycznych równie surowych i nie podaje
się dawek środków chemicznych tak dużych, jak w stanach alkalozy lub
kwasicy w przebiegu chorób wewnętrznych.
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Odróżniamy witaminy rozpuszczające się w wodzie, witaminy właściwe
w określeniu Funka, a więc — odgrywające rolę w przemianie materii, nie
zbędne do życia, oraz witaminy rozpuszczające się w tłuszczach i lipoidach—
witasteryny, odgrywające rolę w budowie i rozwoju tkanek ustroju.
D o witamin rozpusjczających się w wodzie należą witamina C , czyli
przeciwgnilcowa, witaminy grupy B , czyli przeciwneurytyczne. D o grupy
witasteryny zaliczamy witasterynę A , czyli czynnik wzrostu i przeciwkseroftalmiany; witasterynę D , czyli czynnik przeciwkrzywiczy oraz wita
minę E , czyli czynnik rozpłodu.
Wskazania do diety witaminowej są wciąż jeszcze w okresie opracowjrwania, można jednakże w następujący sposób ująć najważniejsze wska
zówki:
Witamina A działa przeciwkseroftalmicznie, przeciwkeratolitycznie
i przeciwzakażnie; zawarta jest w mleku, w tranie, w pomidorach, w marchwi
i w innych jarzynach. W dermatologii stosowana jest rzadko.
Jest ona korzystna w nieprawidłowościach rogowacenia naskórka,
w schorzeniach gruczołów łojowych, w rybiej łusce, w rogowaceniach miesz
kowych. N i e należy jednak przypuszczać, że dieta zawierająca witaminę A
lub podawanie tej witaminy wystarczyć może dla uleczenia lub nawet wy
bitnej poprawy zmiany na skórze.
.
Zespół witamin B ; są to witaminy przeciwneurytyczne, wskazane
w awitaminozie beri-beri. Polecane bywają przy pęcherzycach, przy dziedzicz
nym pęcherzowym oddzielaniu się naskórka (epidermolysis),
przy zakaże
niach skóry, w chorobach powstających na tle nadmiernej czynności tarczycy,
w półpaśćcu. Witaminy tego zespołu zawarte są w mleku, w jajach, w wą
trobie, w mięśniu sercowym, w marchwi, w kartoflach, w ryżu, w piwie,
cytrynach, pomarańczach i w drożdżach.
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C . D i e t a w i t a m i n o w a . Leczenie witaminami i diety wita
minowe bardzo często stosowane są w czasach ostatnich w leczeniu chorób
skóry; przyznać jednak należy, że dokładne wskazania do takiego postępo
wania wciąż jeszcze nie są opracowane. Oiorób skóry, polegających na awi
taminozie ostrej i zależnych wyłącznie od braku witamin, jest mało; w znacz
nie większej liczbie chorób podejrzewamy awitaminozę, udowodnione to
wszakże nie jest, a przy tym awitaminoza odgrywałaby tutaj rolę czynnika
dodatkowego, a nie wyłącznego i decydującego. W związku z tym również
i przykłady swoistego działania leczenia witaminowego są nieliczne, znacz
nie częściej leaenie to odgrywa rolę czynnika pomocniaego, wpływającego
więcej na stan ogólny chorego niż na właściwy czynnik chorobowy.
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Podawanie witaminy B niekiedy bywa korzystne również w dermatozach swędzących, w akrodynii, w rumieniu lombardzkim, w półpaiccu
i w uczuleniu skóry na światło.
Zespół witamin B zawiera również czynnik korzystny, a być może na
wet niezbędny dla wzrostu włosów, jest to tak zwana frakcja przesączalna
witaminy B (filtrat factor) ze swej strony zawierająca frakcje dalsze, między
innymi czynnik przeciwsiwiznowy B x , z punktu widzenia chemicznego analogiany z kwasem pantotenowym.
Witamina C, czyli przeciwgnilcowa, wpływa na czynność szpiku kost
nego oraz na stopień przepuszczalności naczyń krwionośnych, przeciwdziała
stanom zapalnym, wpływa korzystnie na znoszenie niektórych leków. W i t a 
mina ta jest w mleku, w jarzynach, kartoflach, cytrynach, w truskawkach,
jabłkach, w pomarańczach, rzodkiewkach i w kapuście. Wskazana jest
w gnilcu, w schorzeniach krwotocznych, w nieznoszeniu arsenobenzolu
i w uogólnionych stanach zapalnych skóry. W stanach krwotocznych ko
rzystne są prócz niej witaminy K i P.
Witamina
D , czyli przeciwkrzywicza i wpływająca na prze
mianę wapniową, zawarta jest w tranie, w żółtku jaj, w jarzynach świeżych.
Wskazana jest w gruźlicy skóry oraz w schorzeniach alergicznych.
Witamina D powiększa odporność naskórka, sprzyja epitelizacji, zwłasz
cza przy działaniu miejscowym.
W i t a m i n a H — przeciwłojotokowa — mieści się w nerkach,
w wątrobie, w drożdżach. Polecana jest w łojotoku i w łuszczycy, jednakże
jej wartość lecznicza nie została jeszcze udowodniona.
W i t a m i n a E . Skuteczna jest w łojotoku i , jak się zdaje, również
w leczeniu trudno gojących się owrzodzeń.
Reasumując powiedzieć można, że wyniki istotnie wartościowe daje
stosowanie witaminy B w półpaśćcu i w rumieniu lombardzkim oraz wita
miny C w zatruciach lekowych i w schorzeniach krwotocznych. Witamina C
zmniejsza przebarwienie skóry w chorobie Addisona, co się prawdopodobnie
tłumaczy pewnym związkiem pomiędzy nią i czynnością nadnerczy, obfi
tujących, jak wiadomo, w kwas askorbinowy. Stosowanie witamin w innych
schorzeniach ocenić należy jako pomocnicze, a być może nawet badawcze.
Widywano wprawdzie poprawę stanu skóry po stosowaniu rozmaitych wita
min w łuszczycy, w trądziku, w wyprysku, w schorzeniach alergicznych, prze
bieg jednak tych schorzeń, bardzo rozmaity i kapryśny, uzasadnia dużą
ostrożność w ocenie tych wyników.
D. D i e t a
dla uregulowania
przemiany
wod
nej.
Obrzęki skóry, czyli nagromadzenia wody w tkankach występują
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w wielu chorobach skóry, np. obrzęk Quinckego, pokrzywka, pęcherzyca.
Dietą najodpowiedniejszą jest w takich wypadkach dieta mleczna nie prze
kraczająca jednego litra mleka na dobę, bardzo ścisła, a więc polegająca na
podawaniu wyłącznie mleka z dodatkiem środka moczopędnego, diuretiny,
teobrominy z jednoczesnym ograniczeniem podawania soli kuchennej.

Przy układaniu tej diety posługiwać się można następującymi wska
zówkami:
pokarmami bezwzględnie przeciwwskazanymi są sól kuchenna,
pokarmy słone i wędzone, konserwy, mięso mrożone, rosoły i konserwy
rybne;
pokarmy, ilość których powinna być ograniczona: mąka i prze
twory mączne (ciasta, ciastka), dobowa ilość których nie powinna prze
kraczać 60 g; przygotowane powinny być one bez soli; ilość spożywa
nych kartofli, ryżu i tapioki powinna wynosić 250 g dziennie, cukru
3 0 — 5 0 g, w niewielkich ilościach dozwolona jest kawa, herbata i cze
kolada;
pokarmy dozwolone są następujące:
mięso świeże w ilości 80 g dziennie, zwłaszcza zaś móżdżek, wą
tróbka, cynaderki; ryba świeża, mleko w ilości i litra dziennie; sery
owcze, masło i oliwa w ilości 8 0 — 1 0 0 g, jarzyny 100—150 g, owoce
w ilości dowolnej.
Dietę taką stosować należy przez okres co najmniej 3 — 4 miesięcy;
jest ona bardzo kłopotliwa i trudna do zniesienia dla chorych.
Podobna do diety poprzedniej jest dieta Gersona; jest to dieta alkali
zująca, podczas gdy poprzednia działa zakwaszające na ustrój.
W diecie Gersona usunięta jest całkowicie sól kuchenna, prawie cał
kowicie mięso, podaje się natomiast w dużej ilości jarzyny i owoce.
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E . D i e t a b e z s o l n a . W dermatologii stosujemy dwie odmiany
diety bezsolnej, a mianowicie: dietę Sauerbrucha i Hermansdorfera i dietę
Gersona.
W diecie Sauerbrucha i Hermansdorfera nie podaje się soli,
wędlin; chory spożywa natomiast mleko, jarzyny surowe i tran. N a ogół jest
to dieta białkowa i tłuszczowa, bezsolna i o małej zawartości węglowodanów;
brak sodu zastępuje duża ilość wapnia i magnezu, zawartego w jarzynach.
Zawiera ona 90 g białka, 1 0 0 — 2 0 0 g tłuszczu, 220 g węglowodanów, co
daje około 3.000 ciepłostek. Dieta ta stosowana bywa prawie wyłącznie
w leczeniu gruźlicy skóry, zwłaszcza zaś jej postaci wysiękowych, a więc
gruźlicy rozpływnej i wrzodziejącej. Wartość jej nie przez wszystkich jest
uznawana, zdaniem moim jako czynnik dodatkowy bywa ona korzystna.
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Jedną z cech charakterystycznych tej diety jest usunięcie sodu i zastą
pienie go przez potas. Szczególny nacisk kładzie się w tej diecie na spoży
wanie kartofli, jabłek, pomarańczy, cytryn i grape-fruitów; dieta ta za
wiera dużo witamin; posiada ona dosyć silne działanie moczopędne. Dobowa
ilość ciepłostek wynosi w tej diecie 2820 (67 g białka, 235 g węglowodanów
i 17 g tłuszczu).
W diecie tej nie należy podawać: soli kuchennej, dań korzennych,
mięsa, ryby, konserw, mąki, mleka, jaj, kawy i czekolady.
Dietę taką należy stosować przez okres nie krótszy od roku. Wskazania
do niej — gruźlica rozpływna i wrzodziejąca.
F . D i e t a C z e r n e g o dla leczenia skazy wysiękowej u dzieci:
ilość spożywanych pokarmów winna ulec zmniejszeniu, odżywianie bowiem
nadmierne, niezależnie od rodzaju pokarmów, sprzyja nasileniu skazy wy
siękowej u osobników do niej usposobionych. Należy możliwie wcześnie
przystąpić do odżywiania sztucznego osesków pokarmami węglowodano
wymi i ograniczyć podawanie tłuszczów. Jeśli odstawienie od piersi jest
niemożliwe, należy zmienić kobietę karmiącą lub odciągać sztucznie mleko
i podawać mleko rozcieńczone ocukrzoną wodą w stosunku dwóch części
mleka kobiecego i jednej części wody z cukrem. U dzieci starszych należy
podawać dietę jarską, małosolną, z dużą ilością owoców, unikać należy mięsa,
jajek, czekolady, dużych ilości pokarmów białkowych i tłuszczu.
Do powyższych wskazówek dietetycznych można dodać następujące
uwagi:
W długotrwałych uogólnionych stanach wypryskowych, w świerz
biączce i w pokrzywce korzystna okazuje się niekiedy dieta jarska.
W razie stwfćrdzenia związku schorzenia z określonym pokarmem,
należy usunąć z pożywienia pokarm szkodzący, a często i całą grupę
pokarmów, na przykład większość pokarmów białkowych.
W wyprysku i w schorzeniach alergicznych należy wypróbować
zarówno dietę zakwaszającą jak i alkalizującą; trudno bowiem z góry
przewidzieć, która z nich okaże się korzystniejsza.
W kępkach żółtych należy zastosować dietę beztłuszczową.
W przypadkach wyprysków u dzieci należy zmniejszyć ilość po
karmów białkowych, a czasem nawet całkowicie usunąć je z pożywienia.
W przypadkach zapalnych zmian skóry pochodzenia rozmaitego
unikać należy pokarmów słonych, pieprzu, musztardy, octu, marynat
i konserw, jaj gotowanych, mięsa bardzo tłustego, dziczyzny; wskazane
są natomiast jarzyny, owoce, dieta mleczna i węglowodanowa, małobiałkowa.
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Dieta bezwęglowodanowa na ogół jest korzystna w czyraczności,
a to nawet u chorych wolnych od cukrzycy.
U osobników z rybią łuską dieta zawierająca dużo tłuszczu często
jest korzystna.
Dieta bezsolna lub małosolną jest wskazana w obrzękowych i wy
siękowych schorzeniach skóry.

Jeśli natomiast u chorego nie stwierdzono żadnych zaburzeń
w przemianie materii, leczenie dietetyczne ma charakter próbny. Po
wyżej umieszczone zostały wskazówki o rodzaju diety, jaką należy wy
próbować w rozmaitych chorobach skóry; jeśli jednak przepisana dieta
nie daje wyniku, bezcelowe będzie dalsze jej stosowanie. Przy ustalaniu
diety należy uwzględnić również dietę ilościową, gdyż nadmiar po
karmów, nawet dobrze znoszonych, może również wywołać zaburzenia.
Jeśli schorzenie skóry wywołane jest obecnością w diecie skład
ników szkodliwych dla chorego lub toksycznych, usunięcie ich z po
karmu jest rzeczą zasadniczą i dlatego konieczne jest ich wykrycie.
Może to być dokonane:
drogą wywiadów: niekiedy chorzy sami stwierdzają, że po spoży
ciu określonego pokarmu występują objawy chorobowe; przykładem
służyć tu może występowanie pokrzywki bezpośrednio po spożyciu po
karmu, zwłaszcza jeśli zachodzi to stale i wielokrotnie;
próba wyłączenia pewnych składników pokarmowych i podawa
nie diety jednolitej, np.: węglowodanowej, białkowej, tłuszczowej; ko
nieczność takiego postępowania najczęściej ma miejsce w przewlekłych
schorzeniach skóry; dieta eliminacyjna lub próbna winna być stosowana
przez czas dłuższy, co niezmiernie utrudnia ocenę wyniku próby, gdyż
na stan choroby wpływa szereg innych czynników;
drogą prób skórnych, technika tej metody opisana będzie poniżej
w rozdziale o próbach skórnych. Podstawą tej metody jest zdolność
skóry osobników zatrutych pewną substancją do reagowania stanem
zapalnym na niewielkie ilości jej wstrzyknięte do skóry. Zaznaczyć trzeba,
że metoda ta często zawodzi, toteż nie należy przeceniać jej wartości.
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N a ogół jednak wyniki uzyskiwane w chorobach skóry określoną
dietą są raczej skromne, dlatego też radzę przestrzegać tu następujących
wskazówek: jeśli chory dotknięty jest niewątpliwą, ustaloną skazą prze
miany materii, wyjaśnić należy związek schorzenia skóry z tym zbo
czeniem; odpowiednia dieta jest wtedy konieczna.

Leczenie wewnętrzne chorób skóry
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II.

LECZENIE FARMACEUTYCZNE

I BIOLOGICZNE

W lecznictwie dermatologicznym stosowane są wszystkie metody lecze
nia wewnętrznego, jakie znajdują'zastosowanie w innych działach medycyny.
Szczegółowe ich omawianie nie może być zadaniem niniejszego podręcznika;
znaleźć się w nim mogą jedynie wzmianki o niektórych metodach, bardziej
charakterystycznych dla lecznictwa dermatologicznego.
K a 1 o m e 1 oddaje cenne usługi w leczeniu niektórych chorób skóry,
wymienić tu należy pokrzywki nawracające, świerzbiaakę, zwłaszcza w po
staciach ograniczonych (neurodermitis),
niektóre przypadki wyprysku prze
wlekłego u osób starszych, skłonnych do zaparcia stolca.
U dorosłych kalomel podawać należy; w ilości 0.02-—0.04 trzy razy
dziennie na pół godziny przed posiłkiem; leczenie takie trwać powinno
6 dni, po czym po 4—5-dniowej przerwie można je powtórzyć kilka razy.
Fosfor.
Stosowanie fosforu wskazane jest w leczeniu gruźlicy
skóry, w szczególności w okresie diety bezsolnej; najlepiej podawać go z tra
nem w mieszance o składzie następującym:
Rp.: Phosphoris

o.ooi—o.oi,

Ol. Jecoris Aselli

ad loo.o.

M.D.S.

2 razy dziennie po łyżeczce do herbaty.
A r s e n . Związki arsenowe są bardzo często stosowane w leczeniu
chorób skóry, najczęściej są w użyciu przetwory następujące: kwas arsenowy,
acidum arsenicosum, stosuje się najczęściej w postaci tzw. pigułek azja
tyckich.
Rp.: Acidi arsenicosi o.io, Extr. Faecis 4.0, Piperis nigri 3.0, Glycerini 3.0, Aq. destill. i.o, M. f. pili. Nr. C, zażywać te pigułki na
leży 3 razy dziennie po jedzeniu, początkowo po i sztuce, stop
niowo powiększając ich liczbę aż do pięciu pigułek za każdym
razem.
P ł y n F o w l e r a , liq. kalii arsenicosi, solutio arsenicalis Fowleri.
Rp.: Sol. arsenie. Fowleri 5.0—7.5, Trae Chinae comp. ad 15.0. Po
dawać należy po 5 — 1 0 — 1 5 kropel 3 razy dziennie przez 6—8
tygodni.
Wskazaniami do stosowania dwóch powyższych przetworów są łusz
czyca, liszaj czerwony, wyprysk przewlekły, ziarniniak grzybiasty; stosować
je przez 6—8 tygodni, bacząc na sposób znoszenia leczenia przez chorego;
w razie dobrego znoszenia, dawki mogą być dwukrotnie wyższe od wskaza
nych. Przeciwwskazaniami do tego leczenia są ostre i podostre stany zapalne
skóry.

m
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Natrium

arsenicosum:

Rp.: Nairii arsenicosi 0.30, Aq. phenolatae 2 % ad 30.0. M . D . S . sto
sować po 0.5—1.0 m l codziennie lub co drugi dzień w zastrzy
kach podskórnych lub domięśniowych.
Środek ten daje niekiedy wyniki bardzo dobre w leczeniu choroby
Duhringa.

leczenie przetworami złotowymi nie powinno być stosowane u cho
rych gorączkujących, w złym stanie ogólnym oraz z objawami gruźlicy
czynnej narządów wewnętrznych;
leczenie to jest przeciwwskazane w przypadkach zmian gruźli
czych skóry o przebiegu ostrym lub podostrym;
przy stosowaniu tego leczenia należy bacznie kontrolować sposób
znoszenia leczenia (nerki, ciepłota, skóra);
leczenie przetworami złotowymi stosować należy czas dłuższy, naj
częściej wypada nawet kilkakrotnie powtórzyć okresy leczenia.
Tuberkulina.
Leczenie tuberkuliną stosować należy z najdalej
idącą ostrożnością; nie należy leczenia tego prowadzić u chorych wycieńczo
nych, gorączkujących oraz \ ykazujących objawy gruźlicy czynnej narządów
wewnętrznych. Leczenie to daje wyniki korzystne w przypadkach gruźlicy
guzkowo-zgorzelinowej, rumienią stwardniałego i niektórych innych scho
rzeń, występujących na tłe gruźlicy.
Najlepiej stosować leczenie tuberkuliną starą; wstrzykując podskórnie
i/iooo miligrama, czyli i m l rozczynu 1:1000000.
Stopniowo wstrzykuje się 2/1000—5/1000—8/1000 miligrama; w na
stępnej serii i/ioo—2/100—5/100—8/100 miligrama, wreszcie i/io—2/10—
—5/10—8/10 miligrama, podwyższać dawkowanie można tylko jeżeli:
chory nie reaguje podwyższeniem
wstrzyknięciu poprzednim;

ciepłoty powyżej

37.5°

po

jeśli nie następuje odczyn ogniskowy, to zn. obostrzenie zmian
chorobowych;
jeśli samopoczucie pozostaje dobre;
jeśli w miejscu wstrzyknięcia nie wytwarza się nacieczenie.
W przeciwnym razie dawkowanie należy obniżyć lub nawet przerwać
stosowanie tuberkułiny.
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Z ł o t o . Przetwory złotowe stosowane bywają głównie przy gruźlicy
lub przy schorzeniach o etiologii prawdopodobnie gruźliczej. Przy stosowa
niu tego leczenia przestrzegać należy następujących wskazówek:
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J o d . Prócz ogólnie znanych przepisów dla stosowania przetworów
jodowych, w lecznictwie dermatologicznym szczególnie często stosowany jest
płyn Lugola dożylnie. Najlepszy przepis jest następujący:
Rp.: ]odi puri i . o . Kalii jodati 2.0, Sol. Glucosae 4 0 % ad 100.o.
Wstrzykuje się od 5 do 20 m l tego płynu dożylnie co dzień lub co
drugi dzień; przy tym leczeniu jednak już po 8—10 zabiegach występuje
stan zapalny ścianki żyły i jej niedrożność, uniemożliwiająca dalsze wstrzy
kiwania leku do tej samej żyły.
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LECZENIE FIZYKALNE
Leczenie fizykalne zyskuje w dermatologii współczesnej coraz większą
doniosłość; w wielu przypadkach usuwa ono na plan dalszy metody farma
ceutyczne, jest bowiem wygodniejsze, tańsze, często skuteczniejsze, a w nie
których chorobach zajmuje stanowisko przodujące. N a podstawie doświad
czenia dotychaasowego sądzić należy, że znaczenie metod tych będzie wciąż
wzrastało. Wymaga ono poznania nie tylko wskazań i techniki, lecz również
podstaw fizycznych tego leczenia. Dotyczy to w szczególności promieniolecznictwa, gdzie działanie fizjologiczne i lecznicze promieni rozmaitego
rodzaju związane jest z ich właściwościami fizycznymi.
W lecznictwie dermatologicznym stosowane są głównie promienie
światła podczerwonego, pozafiołkowego, promieni X , graniczne i radu.
Ostatnie w podręczniku niniejszym nie zostaną omówione.
Promienie pozafiołkowe, podczerwone i widoczne zawarte są w pro
mieniowaniu słonecznym, które w 4 0 % złożone jest z promieni światła
widocznego, w 5 9 % z promieni podczerwonych, w 1 % z pozafiołkowych.
Światło słoneczne niezbędne jest dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wy
wiera ono wybitne działanie na procesy życiowe, wykorzystywane bywa
w lecznictwie, w szczególnych zaś okolicznościach, jak np.: u osobników
uczulonych na jego działanie, u charłaczych i chorych może wywołać odczyny
chorobowe.
Promieniami czynnymi widma słonecznego, stosowanymi w lecznictwie,
są promienie pozafiołkowe i podczerwone, działanie zaś światła słonecz
nego w całości — zależy od działania tych dwóch głównych jego składników.
Prócz tych dwóch rodzajów promieniowania, należących do promienio
wania naturalnego, w lecznictwie używane są promienie uzyskane sztucznie
i nie znajdujące się w promieniowaniu naturalnym.
Rozmaite rodzaje promieniowania stosowane w lecznictwie pod wzglę
dem swych właściwości fizycznych podzielone być mogą w zależności od
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długości fali. Podział taki znajduje również uzasadnienie fizjologiczne, dzia
łanie bowiem rozmaitych promieni jest różne.
Jednostki miary dla określania długości fali promieni podawane są
obecnie w układzie metrycznym, przy czym dla f a l bardzo krótkich jednostką
mm.
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pomiarową jest tzw. Angstróm, oznaczony wzorem A i równający się jednej
dziesięciotysięcznej części mikrona ( l o * mikrona). Schemat przytoczony po
wyżej zestawia rozmaite rodzaje promieniowania, podaje ich nazwy i dłu
gości fali ( w g Blumenthal—Bómera).
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I.

PROMIENIE PODCZERWONE

Długość fali promieni podczerwonych waha się w granicach dosyć sze
rokich, od 343 do 0.8 mikrona. Jak widać z schematu przytoczonego po
wyżej, graniczą one z jednej strony z promieniami widocznymi, z drugiej —
z falami Hertza.
Promienie podczerwone nie wywierają działania chemicznego, fotoelektrycznego i zjawisk fluorescencji; charakteryzuje je wytwarzanie ciepła tym
wybitniejsze, im dłuższe są fale.
W związku z tym ich działanie fizjologiczne jest następujące: wywo
łują one rozszerzenie naczyń krwionośnych, przekrwienie czynne, przyśpie
szenie krążenia soków i pęcznienie komórek; przemiana materii w tkankach
i wchłanianie nacieków ulegają przyśpieszeniu, jak równeż nasileniu ule
gają procesy katalityczne i czynności barwnikotwórcze. Wszystko to pro
wadzi do przyśpieszenia przebiegu ziarninowania, epitelizacji i gojenia ran.
W lecznictwie wykorzystuje się te właściwości promieni podczerwonych dla
leczenia owrzodzeń o przebiegu przewlekłym, nie wykazujących dążności do
samoistnego gojenia, jak np. wrzodów podudzi na tle żylaków i owrzo
dzeń wywołanych promieniami X .
Zdolność promieni podczerwonych przenikania w głąb waha się w za
leżności od długości fali; promienie o fali krótkiej, 0.80—1.5 mikrona, nie
zostają zatrzymane przez naskórek i skórę i przenikają głęboko; promienie
0 fali dłuższej od 1.5 mikrona działają powierzchownie. Ilość energii zatrzy
mywanej przez warstwy powierzchowne zależy nie tylko od długości fali
lecz również od intensywności naświetlania, właściwości anatomicznych
powłok, grubości warstwy rogowej, od ilości barwnika i od stopnia ukrwienia tkanek.
Bardzo wybitne działanie wywierają promienie podczerwone na układ
naczyniowy; już wkrótce po zadziałaniu naczynia krwionośne, włośniczki, żyły
1 tętnice rozszerzają się w stopniu odpowiadającym sile naświetlania. Przy
śpieszenie przepływu k r w i powiększa żywotność tkanek, sprzyja rozpadowi
i odpływowi produktów toksycznych i podnosi ciepłotę ogólną ustroju.
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Promienie podaerwone zawarte są w większości źródeł światła,
zwłaszcza zaś w źródłach wywierających działanie cieplne. Szkło czerwone
przepuszcza głównie promienie czerwone i podczerwone, toteż najprost
szym sposobem otrzymania tego promieniowania w stanie możliwie czystym
jest zakładanie filtrów szklanych czerwonych do źródła promieniowania mie
szanego.

Leczenie fizykalne

Promienie czerwone i podczerwone stosowane w dawkach nadmiernych
wywołać mogą oparzenie tkanek, zazwyczaj jednak powierzchowne, tkanki
są bowiem złym przewodnikiem ciepła.
Promienie czerwone i podczerwone przepuszczone przez sączek nie
bieski działają przeciwbólowe i zmniejszają uczucie swędzenia.
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Najpraktyczniejszym źródłem promieni podczerwonych jest żarówka
elektryczna opatrzona reflektorem metalowym, ułatwiającym skierowanie
snopu światła; fiłtr czerwony wzmaga działanie promieni cieplnych. Wszyst
kie te możliwości znajdujemy w lampie „Sollux" i jej podobnych.
Prócz żarówek rozmaitego rodzaju, jako źródła promieniowania pod
czerwonego użyte mogą być przedmioty rozgrzane do barwy ciemnoczerwo
nej; metoda ta znajduje swoje zastosowanie praktyczne w aparaturze
Paquelina.
Naświetlania promieniami podczerwonymi stosowane być mogą na
przestrzenie ograniczone lub też na całą powierzchnię ciała; w ostatnim wy
padku powinno się ono odbywać z zachowaniem przewiewu ciała dla umo
żliwienia parowania ciała i pocenia.
Naświetlanie okolic niewielkich odbywa się przy pomocy aparatów
typu Polano, tworzących nad okolicą naświetlaną rodzaj budki utrudniającej
przewiew skóry.
Dawkowanie
promieni czerwonych i podczerwonych nie jest
ścisłe i opiera się na empirii. Przy użyciu lampy „Sollux" seans trwać po
winien 3 0 — 6 0 minut; podczas naświetlań ogólnych źródło światła powinno
być oddalone od powierzchni ciała o 75 cm, naświetlanie pierwsze jest
próbne i powinno być krótkie, a to dla zbadania wrażliwości osobniczej
chorego. Przy naświetlaniu owrzodzeń i powierzchni pozbawionych na
skórka czas naświetlań powinien być skrócony o połowę. Dawkowanie do
kładniejsze nie zostało opracowane i z punktu widzenia praktycznego nie
jest potrzebne.
Wskazaniami do stosowania promieni podczerwonych są stany, w któ
rych zależy na wywołaniu przekrwienia czynnego. Stosujemy je w przypad
kach zmian związanych z obniżeniem trofizmu tkanek; w odmrozinach,
w twardzinie skóry, w owrzodzeniach nie gojących się i w chorobach zwią
zanych z upośledzeniem ukrwienia tkanek. Przewlekłe stany zapalne, słoniowacizna, obrzęki nawracające i zastoinowe są dalszymi wskazaniami do tego
leczenia.
Przeciwwskazane są one w ostrych, zakaźnych stanach zapalnych, takich
|ak róża, zakażenia ropne, czyraczność.
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II.

PROMIENIE

POZAFIOŁKOWE

D o niedawna uważano, że działanie biologiczne, barwnikotwórcze
i zdolność do wywoływania rumienią posiadają wyłącznie promienie o fali
krótszej od 320 mikromikronów; obecnie sądzi się jednak, że promienie
o fali dłuższej również są biologicznie czynne i że nawet promienie światła
widocznego wywoływać mogą przebarwienie skóry.
Promienie pozafiołkowe mają bardzo szerokie zastosowania w lecz
nictwie dermatologicznym; ich źródłem naturalnym jest promieniowanie sło
neczne, źródeł sztucznych jest dużo — są to lampy łukowe, a w pewnym
stopniu również i palniki metalowe, silnie rozżarzone.
Promienie pozafiołkowe widma słonecznego z jednej strony i sztucz
nych źródeł światła z drugiej — różnią się wzajemnie. Światło słoneczne za
wiera wprawdzie zarówno promienie pozafiołkowe o fali dłuższej od 2900 A ,
jak i krótsze od 2000 A , ostatnie jednak pochłaniane są przez górne war
stwy atmosfery i nie dochodzą do powierzchni ziemi.
Promienie źródeł sztucznych są na ogół krótsze od promieniowania
słonecznego.
Rozmaite środowiska — szkło, woda, tkanki żywe, wykazują rozmaitą,
dla nich charakterystyczną zdolność zatrzymywania lub przepuszczania pro
mieni pozafiołkowych o rozmaitej długości fali.
Działanie biologiczne
promieni
pozafiołko
w y c h . Promienie pozafiołkowe wywołują w środowisku, przez które zostały
pochłonięte, szereg zmian fizyanych i chemicznych; część energii promie
nistej ulega zamianie w cieplną, co prowadzi do wzrostu ciepłoty tkanek;
powstają w nich zjawiska fotoelektryczne; procesy utleniania zostają przy
śpieszone, występują zmiany w stanie chemicznym i fizycznym ciał białko
wych i lipoidów.
Promienie o fali dłuższej od 3000 A zatrzymywane zostają przez bar
dzo cienką warstwę zarodzi i dlatego działają bakteriobójczo; zatrzymywane
zaś przez naskórek — wywołują w nim duże zmiany.
Bezpośrednio po naświetlaniu następuje rumień wywołany przez pro
mienie cieplne, towarzyszące promieniom pozafiołkowym, oraz przez ciepło.
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Promienie pozafiołkowe zajmują duży odcinek widma, długość ich
fali waha się bowiem od 3900 Angstromów do 136; krótszych promieni
pozafiołkowych obecnie nauka nie zna. Właściwości biologiczne i fizjolo
giczne promieni o rozmaitej długości fal są różne; w lecznictwie używa się
obecnie prawie wyłącznie promieni długich, od 3900 do 2800 Angstromów.
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powstające z przemiany energii promieni pozafiołkowych w energię cieplną.
Jest to odczyn bezpośredni.
Właściwy odczyn na promienie pozafiołkowe występuje dopiero po
upływie 4 — 5 godzin po naświetlaniu i osiąga punkt szczytowy po 2 4 — 3 6
godzinach; ma on cechy ostrego odczynu zapalnego, nasilenie którego zależy
od długości fali użytych promieni, od nasilenia promieniowania, czasu na
świetlania i od wrażliwości osobniczej. Odczyn ten polegać może na rumie
niu, zapaleniu pęcherzowym, a nawet na zgorzeli.
W wyniku stosowania promieni pozafiołkowych powstaje w miejscach
naświetlanych przebarwienie skóry, silniejsze u brunetów, słabsze u blondy
nów. Skóra ostatnich wykazuje większą tendencję do odczynu rumieniowego.
Skóra staje się stopniowo coraz mniej wrażliwa na działanie promieni poza
fiołkowych i wreszcie przestaje reagować stanem zapalnym nawet na duże
ich dawki. Po przerwie uzyskuje ona z powrotem dawną wrażliwość i zdol
ność odczynową. Wieloletnie stosowanie naświetlań bardzo intensywnych
sprowadza zwyrodnienie skóry i naskórka, który wykazywać może skłonność
do zmian nowotworowych.
Promienie pozafiołkowe wywołują zmiany w naskórku, który począt
kowo pęcznieje na skutek zapalnego obrzęku skóry; komórki jego są rów
nież obrzęknięte, a proces ich podziału jest przyśpieszony i aęsto niepra
widłowy. Objawy zapalne przybrać mogą w naskórku nasilenie rozmaite,
a po ustąpieniu ich naskórek jest zgrubiały i zawiera barwnik w nadmiarze.
Składniki chemiczne naskórka również wykazują wyraźne zmiany: ilość
cholesterolu wzrasta pod wpływem naświetlań, w komórkach i w gruczo
łach łojowych naskórka stwierdza się obecność ergosterolu, czym się też tłu
maczy, być może, skuteczność naświetlań promieniami pozafiołkowymi
w krzywicy.
Powstawanie barwnika w naskórku ma cechy procesu chemicznego,
w którym promienie pozafiołkowe odgrywają rolę katalizatora; dotąd wciąż
nie wiadomo jednak, czy substancja macierzysta barwnika powstaje wyłącz
nie w naskórku, czy również w nadnerczach, skąd przechodzi do naskórka
w postaci bezbarwnych ciał przedbarwnikowych.
Promienie pozafiołkowe wywierają również wybitny wpływ na całość
ustroju; pod ich wpływem przemiana materii ustroju ulega przy
śpieszeniu, przyswajanie pokarmów wzrasta, procesy utleniania tkanko
wego wzrastają, czynność gmczołów dokrewnych zostaje pobudzona, co
szczególnie wyraźnie zaznacza się na gruczołach płciowych. Liczba białych
i czerwonych ciałek krwi oraz ilość hemoglobiny wzrastają; to samo dotyczy
ilości tlenu i glutationu w komórkach i w tkankach. Wpływa to na nasilenie
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Pod wpływem naświetlań wrażliwość skóry na działanie promieni stop
niowo się zmniejsza, następuje przyzwyczajenie do światła, zdolność odczy
nową skóry się zmniejsza. Dotyczy to jednak wyłącznie zdolności skóry do
reagowania na działanie światła odczynem zapalnym. Zdolność barwnikotwórcza i wpływ na przemianę materii pozostają nie zmienione. N a czym
polega mechanizm przyzwyczajenia skóry do działania promieni, dotąd nie
zostało wyjaśnione; wątpliwe jest jednak, czy zależy to od zgrubienia naskórka
zrogowaciałego, jak sądzi Miescher; prawdopodobniej sze jest, że chodzi tu
o zjawisko biologiczne bardziej złożone.
Dawkowanie promieni
pozafiołkowych.
Próby
dokładnego dawkowania promieni pozafiołkowych na zasadach fizycznych,
mianowicie na podstawie stopnia jonizacji powietrza, wywołanego przez nie,
lub na podstawie szybkości i nasilenia zmiany barwy związków chemicz
nych światłoczułych, nie znalazły zastosowania w medycynie przede wszyst
kim ze względu na wahania wrażliwości osobniczej u naświetlanych.
Dawkowanie oparte na zasadach fizjologicznych, a więc na stopniu
odczynowości ustroju, jest również w okresie wstępnym. N i e można opierać
się również na sile emisyjnej lampy; ponieważ dane ustalone przez wytwór-
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procesów katalitycznych, zdolności redukcyjnych tkanek i procesów spalania.
Przemiana tłuszczowa ulega najwybitniejszemu nasileniu, w stopniu mniej
szym węglowodanowa; podstawowa przemiana materii wzrasta, następuje
alkalizacja, wzrost poziomu wapnia we k r w i o l o — 1 5 % , a fosforu o 1 3 % ;
prężność skóry się powiększa.
Wreszcie pod wpłjrwem promieni pozafiołkowych wzrasta odporność
ustroju na niektóre zakażenia.
Reasumując rolę barwnika powiedzieć można, że z jednej strony chroni
on skórę i ustrój przed działaniem światła, z innej zaś wychwytuje energię
fotoelektryczną promieni i nasyca nią ustrój.
Przedstawiciele rasy białej, narody północne, blondyni i rudzi wrażliwsi
są na działanie promieni pozafiołkowych od osobników należących do ras
południowych, kolorowych i brunetów. Dzieci i młodzież wrażliwsi są od
starych; zły stan zdrowia i wyczerpanie ustroju zmniejszają wrażliwość; skóra
cienka oraz okolic zasłoniętych wrażliwsza jest od skóry pokrytej naskór
kiem grubym i odsłoniętej.
Wykryto szereg substancji sztucznych i powstających w ustroju, uczulają
one lub też zmniejszają wrażliwość skóry i ustroju na działanie światła; do
pierwszych należą akrydyna, eozyna, inne barwniki, porfiryny i ciała do niej
zbliżone; odwrotnie rezorcyna, błękit metylowy i ich pochodne zmniejszają tę
wrażliwość; tak samo działa ucisk skóry i jej anemizacja.
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nie i konstruktorów są bardzo niedokładne i tym mniej pewne, że źródła
promieniowania (palniki) szybko zmieniają intensywność swego promienio
wania. Z tych względów dawkowanie wciąż jest czysto empiryczne i przed
przystąpieniem do naświetlań ustalić należy wrażliwość osobniczą przez na
świetlanie próbne.
Sposobem najprostszym jest naświetlanie pewnej okolicy skóry pokry
tej papierem czarnym z i 8 otworami kwadratowymi, wielkości 1,5 cm.
Odsłaniając co minutę jeden kolejny otwór otrzymamy pola naświetlone od
60 sekund do 18 minut. Po upływie 24 godzin ustalimy wrażliwość osob
niczą na podstawie nasilenia rumieni. W sprzedaży są specjalne przyrządy
automatycznie odsłaniające kolejno otwory w ustalonym czasie —• sensitometr Saidmanna. Metodą tą można posługiwać się wyłącznie dla ustalenia
czasu wystarczającego do wywołania rumienią przy naświetlaniu ognisk ograniaonych; np. ognisk toania; dla ustalenia czasu trwania naświetlań ogól
nych wskazówkami tymi posługiwać się nie można.
Reasumując powiedzieć możemy, że obecnie naświetla się empirycznie,
a więc „na czas", ustalić należy zatem drogą próby dla każdego źródła pro
mieniowania czas niezbędny do wywołania odczynu rumieniowego z pew
nej, stałej odległości. Przy dalszym stosowaniu naświetlań liczyć się należy
zarówno ze stopniowym zmniejszeniem wydajności źródła światła jak i z wa
haniami wrażliwości osobniczej i poszczególnych' odcinków skóry. Plecy,
klatka piersiowa i powierzchnie zginające kończyn mają wrażliwość jedna
kową; zgięcia stawów dużych, szyja i twarz są dwukrotnie wrażliwsze; strony
wyprostne kończyn dwukrotnie mniej wrażliwe, owłosiona skóra głowy —
pięciokrotnie.
Źródła
promieni pozafiołkowych.
Źródła promieni
pozafiołkowych używane w lecznictwie są rozmaite; mogą to być lampy ża
rowe elektryczne o palniku tungstenowym, rozgrzewane przez prąd stały
lub zmienny, wobec małej wydajności rzadko są używane; lampy łukowe
o elektrodach metalowych, węglowych lub węglowo-metalowych; lampy rtę
ciowe, w których prąd elektryczny przechodzi przez dwa słupy rtęci, roz
grzewając je bardzo znacznie; w lampach tych rozżarzona i parująca rtęć jest
źródłem promieni pozafiołkowych.
Lampy łukowe, wzorem których jest lampa Firnem, służą do naświet
lań ognisk małych; lampy rtęciowe w zależności od budowy używane bywają
do naświetlań ogólnych lub miejscowych.
L a m p a F i n s e n a i rozmaite jej odmiany jest lampą łukową
o elektrodach węglowych; promieniowanie jej pozbawione jest promieni
cieplnych, skutkiem przepuszczania ich przez warstwę wody. Dzięki użyciu
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Przy stosowaniu lampy Bacha naświetla się ognisko małe lub aęści
skóry z odległości 2 0 — 3 0 cm, przy naświetlaniach ogólnych odległość
lampy od skóry powiększyć należy do 5 0 — 7 5 cm; a a s trwania pierwszego
naświetlania wynosić powinien dwie minuty, stopniowo przedłużając go do
chodzi się do 3 0 — 4 5 minut na seans.
Lampa Jesionka posiada palnik nie różniący się od palnika lampy
Bacha, reflektor jej jest natomiast płaszayznowy, lejkowaty, co runożliwia
naświetlanie dużego pola, a nawet aęści pokoju. Reflektor jej jest lustrzany,
przygotowany ze stopu manganu i glinu (magnalium), wyróżniający się
dużą zdolnością do odbijania promieni pozafiołkowych. Lampa Jesionka
używana jest dla naświetlań masowych; w tym celu w pokoju, przeznaczonym
dla naświetlań kilku osób jednoaeśnie, ustawia się cztery lampy, po jednej
przy każdej ścianie i w ten sposób osiąga się oszczędność i równomierność
naświetlania.
Naświetlania lampą Kromayera stosowane są z bliskiej odległości lub
z uciskiem ogniska naświetlanego, średnica którego nie powinna przewyższać
5 cm, takie bowiem rozmiai^ ma okienko lampy, przez które przechodzą
promienie; a a s naświetlania, poaątkowo 2 — 3 minut, stopniowo przedłuża
się do 3 0 — 4 5 minut na seans. Lampa Kromayera ma urządzenie chłodzące,
co umożliwia naświetlanie kontaktowe chorych miejsc.
Lampy Kowarschika i Wesselego przeznaczone, podobnie jak i lampa
Kromayera, dla naświetlań miejscowych, nie wymagają ochładzania, nie na
stępuje w nich bowiem rozgrzanie palnika. Są one przeznaczone do naświe
tlań przewodów nosowych, błon śluzowych, gardzieli, odbytu i narządów
rodnych u kobiet.
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soczewek z kwarcu skupione zostają one w snop o działaniu bardzo silnym.
Leczenie tymi aparatami niewielkich ognisk tocznia gruźliczego daje wyniki
bardzo dobre; do leczenia zmian rozległych metoda ta mniej się nadaje.
Obecnie częściej w użyciu są ulepszone lampy Finsena zwłaszaa lampa
Lomholta.
Lampy rtęciowe są najaęściej używanymi źródłami promieni pozafioł
kowych. W lampach tych prąd elektryany stały lub zmienny przechodzi
przez dwa słupy rtęci, zawarte w palniku kwarcowym i odgrywające rolę
elektrod; para rtęci, znajdująca się między dwoma słupami, wydziela duże
ilości promieni pozafiołkowycli.
Lampy kwarcowo-rtęciowe zbudowane są w nader rozmaity sposób,
jedne, jak np.: Lampa Bacha i Jesionka przeznaaone są do naświetlań po
wierzchni obszernych, inne, jak np. lampa Kromayera zastępują lampę Fin
sena i służą do naświetlań ognisk małych, pod uciskiem.
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W s k a z a n i a do leczenia promieniami pozafiołkowymi są bardzo
liczne, naświetlania te rzadko bowiem wywołują niebezpieczne działanie
uboczne, a zazwyczaj wpływają korzystnie na ogólny stan chorych.
Z e wskazań dermatologicznych wymienić należy większość postaci
gruźlicy skóry, trądzik i trądzik różowaty, łysienie plackowate, świerzbiączkę,
schorzenia łojotokowe, łysienie w następstwie chorób zakaźnych, twardzinę
skóry i chorobę Raynauda, łuszczycę i przyłuszczycę. Naświetlania miejscowe
znajdują szerokie zastosowanie w rozmaitych postaciach gruźlicy skóry, w ły
sieniu plackowatym, we wrzodach podudzi, w owrzodzeniach nie wykazu
jących tendencji do szybkiego gojenia, w czyraczności.
Przeciwwskazaniami do stosowania promieni pozafiołkowych są stany
gorączkowe oraz czynne postaci gmźlicy narządów wewnętrznych; z prze
ciwwskazań dermatologicznych wymienić należy ostre stany zapalne skóry,
wyprysk i zakażenie ropne, przede wszystkim zaś liszaj rumieniowaty i dermatozy świetlne.
W ostatnich latach promienie pozafiołkowe znalazły pewne zastosowa
nie w diagnostyce dermatologicznej przez wykorzystanie zdolności ich do
wywoływania fluorescencji niektórych tkanek chorobowych po zastosowaniu
sąaków zawierających tlenek niklowy. Otrzymane w ten sposób promienio
wanie wywołuje fluorescencję niektórych przedmiotów i wykwitów skór
nych; tak więc ogniska grzybicy naskórka fluoryzują barwą fiołkową, nabłoniaki — purpurową, plamy różyczki kiłowej, niewidoczne przy świetle
zwykłym, występują na skórze pod wpływem tych promieni barwą odrębną.

III.

P R O M I E N I E X czyli P R O M I E N I E R O E N T G E N A

Przyroda promieni X wciąż jeszcze nie jest wyjaśniona i dotąd nie
wiemy, czy polegają one na falowaniu eteru, czy należą do promieniowania
cząsteczkowego. Pod względem długości fali zajmują one miejsce pomiędzy
promieniami pozafiołkowymi i promieniami gamma radu. Źródłem pro
mieni X są lampy z elektrodami metalowymi, pozbawione powietrza i innych
gazów; lampy zawierające gazy, czyli jonowe obecnie już całkowicie wyszły
z użycia. Przez lampy te przepuszcza się prąd elektryczny wysokiego napięcia
(90 K V — 4 0 0 K V ) , pod wpływem którego elektrony rozgrzanej katody wę
drują w stronę anody (antikatody), o którą uderzają z dużą siłą. Rozżarzona
w ten sposób antikatoda staje się źródłem promieniowania odrębnego, zwa
nego rentgenowskim lub promieniowaniem X .
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Działanie
biologiczne
i
fizjologiczne
pro
m i e n i X . Promienie X wywołują uszkodzenie tkanek, w szczególności
elementów komórkowych tkanek o dużej rozrodczości. Prawie nie uszka
dzają one tkanki łącznej; mało wrażliwe na ich działanie są komórki nerwo
we, najwrażliwsze natomiast — komórki jądra i jajników oraz innych gm
czołów, tkanka krwiotwórcza i śródbłonki naczyń.
Dawniejszy pogląd Arndta i Schultza, którzy uważali, że małe dawki
promieni X działają na tkankę pobudzająco, a duże hamują jej czynność
i niszczą samo ciało komórki, został obecnie porzucony i większość autorów
sądzi, że nawet małe dawki promieni X uszkadzają jądra komórek. M a to
pewne znaczenie praktyczne.
Większą wrażliwość na działanie promieni X wykazują komórki młode
oraz znajdujące się w okresie wzrostu i rozmnożenia. W związku z tym
w skórze ulegają uszkodzeniu w pierwszym rzędzie komórki brodawki
włosa, komórki warstwy podstawnej i komórki nowotworów złośliwych.
Duże dawki promieni X wywołują uszkodzenie śródbłonków naczyń i stan
zapalny ścianek naczyniowych. Promienie X mają wyraźne działanie przeciw
bólowe i przeciwświądowe. Mechanizm tego działania nie został dotąd
zbadany. Nacieki zapalne pod wpływem promieni X ulegają wessaniu.
Mechanizm działania promieni X w nowotworach polega na uszko
dzeniu komórek, zwłaszcza zaś znajdujących się w okresie podziału (profaza
mitozy). Działanie ich w stanach zapalnych ostrych polega, jak się zdaje, na
rozpadzie komórek nacieku, limfocytów, leukocytów obojętnochłonnych
i eozynochłonnych, skutkiem czego zwolnione zostają zaczyny histolityczne
i przeciwciała bakteryjne.
Wrażliwość limfocytów i leukocytów w naciekach zropiałych jest zmniej
szona wskutek ich mniejszej żywotności, dlatego też nacieki takie mniej są
podatne na działanie promieni X .
W wyniku rozpadu białka komórek nacieku, w okolicach naświetlanych
rozwija się stan przemijającej kwasicy, szybko zastąpiony alkalozą, która
działa przeciwbólowo i sprzyja rozpadowi nacieku.
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Odróżniamy promienie X o fali dłuższej, mniej przenikliwe, otrzymy
wane przy zastosowaniu prądu o napięciu stosunkowo niskim, oraz promie
nie twarde, mające falę krótszą, bardziej przenikliwe, dla otrzymania któ
rych potrzebne jest większe napięcie prądu. Prócz tego istnieje różnica po
między promieniami pierwotnymi, powstającymi na antykatodzie i znajdu
jącymi zastosowanie w lecznictwie a promieniami wtórnymi, powstającymi
w miejscach naświetlonych przez promienie pierwotne. Źródło ich znajduje
się zatem zarówno na szkle lampy, jak na sączku, a nawet w samych tkankach.
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Prócz zmian dostrzegalnych promienie X wywołują również zmiany
niewidoczne, utrzymujące się jednak trwale i doprowadzające do zsumowa
nia ich działania. Skutkiem tego nawet bardzo małe dawki promieni X ,
wielokrotnie powtarzane w rozmaitych odstępach czasu, wywołać mogą
uszkodzenie, jeżeli przekroczoną została dopuszczalna dawka ogólna.
Snop promieni X pod względem fizycznym jest niejednolity, złożony
zarówno z promieni twardych jak i miękkich; w dermatologii najczęściej
stosujemy promienie miękkie, otrzymane przy napięciu 9 0 — 1 0 0 K V i użyciu
filtrów nie grubszych od 2 — 3 mm A l . , lub średniotwardych, uzyskanych
przy napięciu 100—120 K V i filtrach 3 — 4 mm A l ; promienie twardsze,
a więc uzyskane przy większym napięciu, prawie nie znajdują zastosowania
w dermatologii. Filtry używane są dla usunięcia promieni najmniej przenikli
wych i uzyskania homogenizacji (ujednostajnienia) snopu promieni wycho
dzących z lampy.
W rentgenoterapii powierzchownej stosuje się czasem naświetlanie bez
sączków, najwięcej zwolenników ma ta metoda we Francji; większość der
matologów używa jednak sączków glinowych. N a ogół dla leczenia swę
dzenia lub schorzeń przebiegających bez zmian widocznych stosować na
leży sączki nie grubsze od 0,5—1,0 mm A L , w wyprysku, liszaju, trądziku,
łuszaycy i innych schorzeniach naskórkowych — sączki glinowe 0.5—2.0
mm grubości; dla leczenia ziarniniaka grzybiastego, pocenia nadmiernego
i innych schorzeń o siedlisku głębszym (skóra właściwa) stosuje się sączki
glinowe grubości 2 — 4 mm. Odległość antykatody od powierzchni naświe
tlanej jest zazwyczaj niewielka 2 5 — 3 0 cm, rozmiary zaś naświetlanego pola
nie powinny przekraczać połowy tej odległości.
D a w k o w a n i e p r o m i e n i X jest kwestią dużej doniosłości
praktycznej; oparte jest ono na danych empirycznych i naukowych. Z punktu
widzenia empirycznego należy pamiętać o istnieniu „jednostki skórnej" albo
dawki rumieniowej, pod którą rozumiemy taką ilość promieni X , która wy
wołuje lekki rumień skóry przedramienia, występujący pomiędzy 8—15
dniem po naświetlaniu i ustępujący z pozostawieniem lekkiego przebarwie
nia. Promienie miękkie, a więc mniej przenikliwe, są gorzej przez skórę
znoszone; toteż dla wywołania takiego rumienią potrzebna jest mniejsza
ilość promieni miękkich niż twardych. Z tego wynika, że szczególna ostroż
ność wskazana jest w leczeniu promieniami miękkimi.
Jednostkę skórną, często określaną symbolem H . F . D . (Haut—Frythem—Dosis), uznać należy za dawkę toksyczną dla skóry, jest to bowiem
największa ilość promieni, jaką bez trwałego uszkodzenia można jednorazowo
zastosować na skórę.
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Dla pomiarów ilości promieni X istnieją aparaty, zwane jonometrami
lub dawkomierzami, określające w jednostkach międzynarodowych, wyra
żanych symbolem „ r " ilość promieni X w jednostce czasu, np. w minucie.
Dla określenia twardości promieni, czyli ich zdolności przenikania służą
tzw. kwalimetry.
Przy stosowaniu promieni X u osobników już poprzednio naświetla
nych, nie należy rozpoczynać leczenia przed ustaleniem dawki poprzednio
podanej. Przy stosowaniu naświetlań u dzieci, dawki zmniejszyć należy
o 50 lub 2 5 % .
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Drugim pojęciem empirycznym jest tzw. dawka epilacyjna, czyli ilość
promieni wywołująca po 14—16 dniach wypadanie włosów na okres
2 — 3 tygodni, po czym następuje ich ponowny wzrost; dawkę tę można jedno
razowo zastosować bez obawy wywołania trwałego braku włosów.
Dawka epilacyjna określana została przez Sabourauda symbolem 5 H ;
kierując się wskazówkami Cottenota, powiedzieć można, że przy stosowaniu
promieniowania średniogłębokiego i głębokiego dawka ta ( 5 H ) odpowiada
500 r; przy stosowaniu promieni powierzchownych •— 400 r. Symbol H
obecnie prawie już wyszedł z użycia.
Dawkowanie ścisłe oparte jest na zdolności promieni X do jonizowania
powietrza, przez które one przechodzą; stopień zjonizowania jest tym więk
szy, im większej ilości promieni użyto; jednostkę pomiaru określamy sym
bolem „ r " (rentgen).
N a tablicy poniższej (podług Fuhsa) podana jest ilość „r", potrzebnych
dla wywołania rumienią oraz epilacji w rozmaitych warunkach naświetlania;
tablica ta miarodajna jest dla promieni uzyskanych przy napięciu prądu
125 K V .
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Uszkodzenia występujące przy stosowaniu nadmiernych dawek pro
mieni X zostaną rozpatrzone w rozdziale o uszkodzeniach popromiennych.
Wskazania do stosowania promieni X są bardzo liczne, podzielić je
można na wskazania bezwzględne i na wskazania względne. D o wskazań
bezwzględnych zaliczamy schorzenia lub stany skóry, leczenie których pro
mieniami X (lub radu) są najlepszą metodą leczenia — takimi wskazaniami
bezwzględnymi są: grzybice skóry owłosionej, rozległy trądzik naciekowy
twarzy, nowotwory skóry, w szczególności nabłoniaki, słoniowacizna twarzy
i kończyn po przewlekłych, nawracających stanach zapalnych, przewlekłe,
nawracające stany zapalne mieszków włosowych (jolliculitis et
perifolliculitis
decahans), nacieczenia białaczkowe skóry, ziarniniak grzybiasty.
Wskazaniami względnymi są schorzenia, w których naświetlanie pro
mieniami X jest pomocne dla uzyskania uleczenia, a więc: łuszczyca i stany
jej pokrewne, wyprysk przewlekły, liszaj czerwony, pocenie nadmierne, swę
dzenie skóry, ropne zapalenie paznokci i szereg innych chorób skóry. D o
leczenia tych schorzeń przez naświetlania promieniami X należy przystąpić
po wyczerpaniu innych sposobów leczenia, samo zaś dawkowanie prowadzić
należy ostrożnie, a to z uwagi na przewlekły i nawracający przebieg tych
schorzeń.
Przeciwwskazaniami do stosowania promieni X są wszelkiego rodzaju
radiodermatozy oraz przypadki, w których poprzednio podano już dawkę
maksymalnie dopuszczalną bez obawy o trwałe uszkodzenie skóry. Przy na
świetlaniach frakcjonowanych wieloletnich i przy stosowaniu promieni śred
nio przenikliwych ( l o o — 1 2 0 K V , sączki i — 2 mm A l . ) dawkę tę uważać
można za równą trzem dawkom rumieniowym, czyli 1200—1500 r; należy
ją obniżyć w razie naświetlań powierzchni rozległych i częstego powtarzania
naświetlań.
Szereg autorów zalicza do przeciwwskazań również ostre, zapalne stany
skóry; słuszne jest to o tyle, że ostre stany zapalne sztucznie wywołane (dermatitis arteficialis), wyprysk ostry, inne choroby skóry w okresie ostrym lub
w stanie podrażnienia (łuszczyca) nie powinny być naświetlane promie
niami X . W zależności od rozległości i nasilenia stanu zapalnego do na
świetlań przystąpić można po upływie 3 — 6 tygodni po ustąpieniu ostrego
stanu zapalnego.
Natomiast szereg innych ostrych stanów zapalnych skóry i jej przydat
ków mogą być z powodzeniem leczone promieniami X nawet w ostrym okre
sie choroby (czyrak, róża, zapalenie ropne gruczołów potowych pach).
Naświetlania promieniami X prowadzone są podług następujących sche
matów głównych:
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IV.

PROMIENIE GRANICZNE. PROMIENIE

BUCKY

Promienie graniczne określić można jako bardzo miękkie, „nadmiękkie"
promienie X ; otrzymuje się je w lampach specjalnych przy użyciu prądu
o napięciu 8—12 K V ; długość fali tych promieni wynosi od i — 1 2 Ang
stromów.
W dawkach nadmiernych wywołać mogą one zmiany bardzo podobne
do uszkodzeń rentgenowskich. Zdolność przenikania w głąb tych promieni
jest bardzo nieznaczna, waha się jednak w zależności od napięcia, przy któ
rym otrzymano je. Promienie otrzymane przy napięciu prądu 9—10 K V ,
najczęściej stosowane w lecznictwie dermatologicznym, dochodzą do dolnych
pokładów skóry właściwej; otrzymane przy napięciu 4 K V w przeważającej
części zatrzymane są przez naskórek i tylko w nieznacznej części dochodzą
do skóry właściwej. Wreszcie promienie otrzymane przy napięciu niższym
od 4 K V są prawie całkowicie zatrzymane przez naskórek. Promienie gra
niczne dawkuje się w jednostkach międzynarodowych, określanych symbo
lem „ r " ; dla pomiaru skonstruowano specjalne przyrządy różniące się od
przyrządów pomiarowych dla promieni X , lecz oparte na tych samych zasa
dach fizycznych.
Wskazania do leczenia promieniami granicznymi są takie same jak pro
mieniami X , z tym jednak zastrzeżeniem, że promienie graniczne nie nadają
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można naświetlić jednorazowo dawką, wskazaną w danym przy
padku; naświetlania takie stosujemy w przypadkach nowotworów i w ra
zie konieczności czasowego usuwania włosów;
w większości chorób przewlekłych skóry, jak np. w zmianach wypryskowatych, w liszaju czerwonym, w łuszczycy itd. podaje się
2—3—4-krotnie w odstępach 10-dniowych od Yą do I/2 dawki rumie
niowej ; ponowna seria takich naświetlań może być powtórzona dopiero
po upływie 4 — 6 miesięcy; w ciągu jednego roku nie należy stosować
więcej od 2 .serii naświetlań.
Trzecim sposobem naświetlań, stosowanych w dermatologii, są na
świetlania pośrednie; wtedy naświetla się nie skórę, lecz narządy
wewnętrzne, szpik kostny, śledzionę, grasicę, zwoje międzykręgowe, tą
drogą otrzymując wpływ leczniczy na stan skóry.
Dokładniejsze dane o wskazaniach i dawkach będą podane przy oma
wianiu leczenia poszczególnych chorób skóry.
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się do leczenia zmian głębokich i nowotworów, ponadto ze względów tech
nicznych leczenie promieniami granicznymi trudno zastosować na duże po
wierzchnie skóry.
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V.

LECZENIE METODAMI FIZYCZNYMI

A. L e c z e n i e
ciepłotą
niską
osiąga się przez kontakt
chorej okolicy z czynnikiem ochładzającym; metody tego leczenia są nastę
pujące:
1. L e c z e n i e o k ł a d a m i
zimnymi
odbjwa się w ten
sposób, że w wodzie możliwie zimnej (można w tym celu włożyć do wody
kawałek lodu), czystej lub z dodatkiem leku, macza się kawałek płótna odpo
wiedniej wielkości, złożonego 5—6-krotnie, albo gazy złożonej 12—15-krot
nie, po a y m wyżyma się je z nadmiaru wody i przykłada do chorej części
skóry aż do rozgrzania okładu, po czym ponownie zanurza się go w wodzie.
Tego rodzaju okłady stosowane bywają w ostrych, nie sączących stanach
zapalnych skóry lub tkanki podskórnej; można je zastąpić przykładaniem
worka z lodem; okład z lodu nie należy zbyt długo (nie dłużej niż godzinę)
trzymać bez przerwy z obawy o silny skurcz naczyń i martwicę.
2. L e c z e n i e ś n i e g i e m k w a s u w ę g l o w e g o jest me
todą często stosowaną dla leczenia ograniczonych schorzeń skóry. Technika
tego leczenia jest rozmaita:
a) Skroplony dwutlenek węgla ( C O o ) zostaje wypuszczony z butli me
talowej do woreczka płóciennego, w którym dzięki silnemu ochładzaniu
i wilgoci powietrza krystalizuje się i formuje śnieg kwasu węglowego. Przy
pomocy szpadelka drewnianego lub rogowego zostaje ten śnieg włożony doszklanych lub drewnianych rurek odpowiedniego przekroju i wielkości i ubity
przy pomocy tłoka. W ten sposób śnieg kwasu węglowego przybiera kształt
sztyftu lub ołówka, który przykłada się do chorych ognisk na czas od 5 se
kund do I — 2 minut z uciskiem tym większym, im głębsze zmiany mają
być usunięte. Ochłodzenie tkanki osiągane tą drogą dochodzi do
—18, —20OC.

b) Dmga metoda jest dogodniejsza, a oziębienie tkanek jest większe
i dochodzi do — 8 0 O C . Posługujemy się tu specjalnym aparatem metalowym,
skonstruowanym przez Lortat—Jacoba, do którego zostaje skierowany stru
mień dwutlenku węgla; do środkowej części tego przyrządu, po wypełnieniu
śniegiem kwasu węglowego, zostaje dodany aceton lub eter, dzięki czemu
powstaje mieszanina o dużej zdolności parowania, a więc i ochładzania. Przy-
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D o metody pierwszej zaliczyć należy leczenie ciepłymi okładami, gorą
cymi kąpielami, przykładaniem termoforów rozgrzanych, stosowanie para
finy gorącej, borowiny itd. Wskazaniami do użycia ciepła w tej postaci są
przypadki, w których zależy na wywołaniu przekrwienia czynnego, wzmo
żeniu tkankowej przemiany materii. Wymienić tu można chorobę Raynauda,
słoniowaciznę, twardzinę skóry, odmroziny, skurcze naczyń, obrzęki stward
niałe, nacieczenia ostre i przewlekłe rozmaitego pochodzenia.
Leczenie gorącym powietrzem stosowane bywa rzadko, najcenniejsze
wyniki osiąga się w leczeniu trudno gojących się owrzodzeń. W metodzie
tej strumień powietrza ciepłego lub gorącego otrzymuje się ze specjalnych
elektrycznych aparatów — dmuchawek, w których powietrze się nagrzewa.
Leczenie ciepłem promieniującym rzadko stosuje się w dermatologii;
ciepło takie uzyskuje się z aparatów Polano, które są skrzynkami zaopatrzo
nymi w żarówki elektryczne, dające dużo ciepła; drugim aparatem, przy po
mocy którego otrzymuje się ciepło promieniujące, jest lampa „Sollux" z f i l 
trem czerwonym. Metody te bywają stosowane dla leczenia nacieczeń za
palnych oraz schorzeń wymienionych już poprzednio.
C. L e c z e n i e d i a t e r m i ą
długo- i krótkofalową.
Przy przechodzeniu przez tkanki prądu szybkozmiennego (około i miliona
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rząd ten ma urządzenie przystosowane do wielkości i zarysów leczonego
ogniska. Czas odmrażania tym aparatem waha się od 5 do 45 sekund,
a u dzieci, wobec większej wrażliwości, jest 3—4-krotnie krótszy. N a
ognisku odmrożonym po upływie i — 2 godzin powstaje pęcherz, który po
kilku dniach przysycha, po czym w miejscu odmrożenia wytwarza się deli
katna blizna.
c) Wreszcie metoda trzecia, zaproponowana przez Girodea»x, ma na
celu połączenie działania zimna z leczeniem farmaceutycznym; śnieg kwasu
węglowego zebrany zostaje do woreczka płóciennego lub do specjalnie skon
struowanego pudełka z licznymi otworami, a potem zmieszany z acetonem.
Powstaje w ten sposób parująca i silnie ochładzająca masa o spoistości śmie
tany; masę tę rozsmarowuje się przy pomocy szpatułki na chorym ognisku.
D o masy dodać można taki lub inny przetwór lekowy (ichtiol, siarkę, rezor
cynę itd.).
Leczenie śniegiem kwasu węglowego znajduje wskazania w toczniu
rumieniowatym, w brodawkach i znamionach, w leczeniu nowotworów do
brotliwych, modzeli i odgniotów.
B. L e c z e n i e c i e p ł o t ą w y s o k ą
prowadzone może być
przez kontakt bezpośredni chorej okolicy z ciałem rozgrzewającym lub też
przez sztuczne podwyższenie ciepłoty wewnątrz samych tkanek.
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zmian na i minutę) o wysokim napięciu — następuje wzrost ciepłoty. Me
toda ta ma zastosowanie w dermatologii w leczeniu czyraków i ropowicy,
twardziny skóry i schorzeń wymagających przekrwienia tkanek.
Jes'li jednej z elektrod nadamy kształt igły, w miejscu ukłucia nastę
puje tak znaczny wzrost ciepłoty tkanek, że dochodzi do ich martwicy (dia
termokoagulacją). Ta metoda leczenia jest szeroko stosowana w leczeniu ma
łych nowotworów — nawet złośliwych — tocznia, znamion, naczyniaków
i wszystkich tych schorzeń, w których zależy na zniszczeniu tkanki. Zabieg
ten jest nader bolesny, toteż ognisko podlegające zniszczeniu należy znie
czulić nowokainą. Po zniszczeniu tkanki diatermokoagulacją powstaje duża,
głęboka blizna.
D . E l e k t r o l i z a . Proces elektrolizy polega na powstawaniu
kwasów na anodzie i zasad na katodzie w miejscu zetknięcia metalu i dał
płyimych lub półpłynnych, zawierających sole (elektrolity), przy przecho
dzeniu prądu stałego (galwanicznego). Przyżegające działanie kwasów i za
sad, powstających przy tym zabiegu, wykorzystywane zostaje do zniszczenia
tkanki. Źródłem prądu elektrycznego w leczeniu elektrolizą jest tzw. panto
stat, czyli mała przetwornica, zasilana prądem z sieci elektrycznej. Dwie
elektrody — jedna bierna, zmcKZona w rozczynie soli kuchennej, przyłożona
zostaje do okolicy przeciwległej do miejsca leczenia; druga elektroda ma
kształt jednej lub kilku igiełek, wkłuwanych do tkanek podlegających
zniszczeniu, i odgrywa rolę czynnej. Wspomnieć należy, że przy połączeniu
igły z katodą powstają zasady doprowadzające do martwicy rozpływnej,
przy połączeniu jej z anodą powstają kwasy, wywołujące martwicę skrze
pową, a w następstwie większą bliznę.
Dla zniszczenia nadmiernego owłosienia oraz drobnych nowotworów
i znamion w celach kosmetycznych należy połączyć elektrodę czynną z bie
gunem ujemnym (katodą) i zastosować prąd słaby od % mA do 2—4 mA.
Stosowanie tego zabiegu w celach kosmetycznych wymaga wprawy.
J o n t o f o r e z a . Mianem jontoforezy określamy proces, przy któ
rym elektrolity i niektóre inne substancje zostają rozłożone przez prąd stały
na aniony i kationy i w tym stanie wprowadzone do głębi tkanek. Źródłem
prądu jest pantostat, prąd jest stały; elektroda bierna zmoczona w rozczynie
soli kuchennej ma kształt płytki i zostaje przyłożona do miejsca biegunowo
przeciwnego, niż przy zastosowaniu elektrody czynnej; ta ostatnia jest mniej
sza i ma budowę gąbki lub poduszeczki zmoczonej w płynie leczniczym. Jeśli
płyn leczniczy posiada własność przenikania do tkanek z elektrody ujemnej,
elektrodę czynną łączymy z biegunem ujemnym — i odwrotnie. Czas trwa
nia zabiegu waha się od 5 do 45 minut, siła prądu od 0.5—10 mA.
11
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Leczenie fizykalne

Oto wykaz leków najczęściej używanych dla jontoforezy: sole chininy,
magnezu, sodu, potasu, wapnia, rtęci, błękit metylowy, kokaina oraz inne
alkaloidy wymagają włączenia elektrody czynnej do bieguna dodatniego;
kwas salicylowy, połączenia jodowe i arsen wymagają użycia katody jako
bieguna czynnego.

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!
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CZĘŚĆ

S Z C Z E G Ó Ł O W A

ROZDZIAŁ

VIII

ZNAMIONA. — N A E Y I
W S T Ę P

Przed przystąpieniem do omawiania znamion oraz wrodzonych i dzie
dzicznych chorób skóry, konieczne wydaje się przypomnienie niektórych po
jęć podstawowych z tej dziedziny.
Dziedziczeniem
nazywamy zjawisko przekazywania potom
kom cech ich rodziców, dzięki czemu w szeregu pokoleń mogą występować
takie same cechy fizyczne, fizjologiczne i umysłowe. Zgodnie z prawami
dziedziczenia ustalonymi przez Naudina, Mendla, Weismanna i Morgana,
cechy dziedziczne przenoszone zostają przez chromozomy komórek płcio
wych, które są nosicielami substancji zarodkowej składającej się z licznych
zawiązków, czyli genów. Nieprawidłowości łub brak niektórych genów po
ciągają za sobą zboczenie lub brak odpowiedniej części ustroju, narządu lub
czynności. Pamiętać przy tym należy, że niektóre cechy, pozornie proste, jak
np. barwa skóry, przekazywane zostają przez kilka genów. Zjawisko to
nazwano polimeryzacją. Z innej strony, nieprawidłowość jednego genu do
prowadzić może do zmian różnorodnych, występujących w rozmaitych na
rządach łub tkankach. Przykładem tego zjawiska może być choroba Recklinghausena, w której nieprawidłowości barwnikowe, a zatem zmiany w na
skórku, obecność guzów łącznotkankowych, czyłi zmiany w skórze, a wresz
cie zboczenia w ośrodkowym układzie nerwowym zależą od jednego genu.
Zjawisko to nosi nazwę pleotropizmu.
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D e w i a c j ą nazywamy cechy wrodzone, nowonabyte, a więc zjawia
jące się w jednym pokoleniu, nie przenoszące się na pokolenia dalsze i wy
stępujące skutkiem zmian przypadkowych (zatrucia, choroby) w chromozomach komórek płciowych.

D z i e d z i c z e n i e u s t ę p u j ą c e i p r z e w a ż a j ą c e . Spo
śród cech dziedzicznych jedne występują w postaci jawnej, klinicznie do
strzegalnej, inne w utajonej; utajone mogą w dalszych pokoleniach się ujaw
nić. Cechy jawne mogą istnieć u wszystkich osobników danego pokolenia
lub zaledwie u nielicznych spośród nich; ponadto mogą one występować
w każdym pokoleniu lub też oszczędzać niektóre z nich. Ujawnienie cech
utajonych następuje zazwyczaj przy skrzyżowaniu dwóch osobników o iden
tycznych cechach utajonych.
Cechy dziedziczne, istniejące w p o s t a c i j a w n e j u s z e r e 
gu p o k o l e ń
lub u większości osobników danego pokolenia, nazy
wamy przeważającymi (cechy dominujące), cechy ukryte u większości osob
ników danej generacji, a występujące jawnie zaledwie u niektórych spośród
nich lub w niektórych tylko pokoleniach, nazywamy ustępującymi (cechy
recesywne).
Jeśli schorzenie lub pewna cecha występuje u wszystkich lub u więk
szości osobników danego pokolenia, ma jednak nasilenie rozmaite i u nie
których przybiera postać nietypową lub poronną — mówi się o dziedzicze
niu przeważającym nieregularnym.
W niektórych zboczeniach dziedzicznych spostrzega się wyraźny zwią
zek ich z płcią, przykładem może tu być krwawiączka (haemophilia), wy
stępująca wyłącznie u mężczyzn; tutaj gen przenoszący chorobę związany
jest z genem, od którego zależy płeć.
Niektóre choroby skóry lub nieprawidłowości jej budowy są dziedziczne,
przy tym sposób dziedziczenia bywa rozmaity i podlega powyżej przedsta
wionym prawom. Istnieją schorzenia skóry o dziedziczeniu przeważającym
i inne o cechach dziedziczenia ustępującego. Pierwsze występują u kilku
braci i sióstr, a przy tym stwierdza się je również w pokoleniach poprzedza
jących, drugie niespodziewanie występują u poszczególnych osobników, za
zwyczaj w rodzinie pozornie zdrowej, w rzeczywistości obarczonej jednak
tą wadą w postaci utajonej.

J6^

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Mutacja.
Jeśli jednak cecha nowonabyta, a więc dewiacja, prze
nosi się na pokolenie dalsze i staje się w ten sposób dziedziczną, co niekiedy
ma miejsce, mamy do czynienia ze zjawiskiem zwanym mutacją.
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Stwierdzenie
dziedziczenia.
Wykazanie
charakteru
dziedzicznego schorzenia lub nieprawidłowości jest łatwe, jeśli choroba wy
stępuje u większości osobników i nie oszczędza żadnego pokolenia; odwrot
nie, może ono być bardzo trudne, jeśli pewna cecha ujawnia się w rodzinie
po raz pierwszy. Mimo braku jej w pokoleniach poprzednich może ona być
dziedziczna, a dla wykazania tego ważne jest zbadanie następujących okolianości.
Stan zdrowia rodziny chorego powinien być zbadany, a to dla ustale
nia, czy w pokoleniach poprzednich lub u większości osobników jednego
pokolenia nie istniały podobne zmiany; obecność ich świaday zazwyczaj
o dziedziczeniu przeważającym. W schorzeniach o dziedziczeniu ustępują
cym ustalenie sposobu dziedziczenia jest znacznie trudniejsze, w tych bowiem
wypadkach schorzenie zjawiające się w rodzinie pozornie po raz pierwszy,
w rzeaywistości mogło istnieć w liniach bocznych lub w pokoleniach, pa
mięć o których wygasła. Z powyższego wynika, że choroba, występująca
w rodzinie po raz pierwszy, w rzeczjrwistości może polegać na dziedziczeniu
ustępującym, ze zmianami utajonymi w pokoleniach poprzednich. Dla unik
nięcia błędu badanie winno dotyczyć możliwie dużej liczby osobników i po
koleń danej rodziny.
Ustalenie stopnia pokrewieństwa rodziców chorego; w razie stwier
dzenia bliskiego pokrewieństwa rodziców osobnika z wrodzonymi zmianami,
prawdopodobne staje się przypuszczenie, że rodzice byli nosicielami takiej
samej wady, lecz w postaci utajonej; skutkiem zsumowania utajonych wła
ściwości rodziców — u potomka wystąpiła ona w postaci jawnej. W ten
sposób jasne staje się dziedziczne pochodzenie choroby, występującej w ro
dzinie jak gdyby po raz pierwszy.
Badanie błiźniąt jest cennym sposobem ustałenia dziedziczenia; u bliź
niąt jednojajowych, a więc pochodzących z tej samej komórki płciowej ko
biecej i męskiej, stwierdza się całkowitą analogię wszystkich cech dziedzicz
nych, a więc w tej liczbie również i chorobowych.
Jeśli choroba lub zboczenie występuje w postaci identycznej u obojga
bliźniąt jednojajowych, jest ono dziedziczne, nawet jeśli zjawia się po raz
pierwszy w rodzinie, a rodzice nie są spokrewnieni; okoliczność ta świadczy,
że oboje rodzice byli nosicielami tej samej cechy w stanie utajonym. Odwrot
nie, jeśli choroba lub zboczenie dotyczy wyłącznie jednego z dwojga bliź
niąt jednojajowych, zachodzi przypadek schorzenia wrodzonego, występują
cego jako dewiacja, nie zaś jako dziedziczenie.
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—

Naevi

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a z n a m i o n . Znamiona są zbo
czeniem tak częstym, że prawie nie ma osobnika całkowicie wolnego od nich;
liczba ich, wielkość, budowa anatomiczna i umiejscowienie ulegają nato
miast dużym wahaniom. Znamiona są zawsze zboczeniami ograniczonymi
do części skóry; zazwyczaj są to wykwity niewielkie, w rzadkich przypad
kach duże, nigdy jednak nie zajmują skóry w całości. Zmian całej skóry do
znamion się nie zalicza, nawet jeśli ich istota i pochodzenie są takie same.
Przykładem może tu być uogólnione owłosienie nadmierne, hypertrichosis
mwersalis, do znamion nie zaliczane, zasadniczo nie różniące się jednak
od znamienia włochatego.
P a t o g e n e z a z n a m i o n . Znamiona są skazą wrodzoną, a po
chodzenie ich związane jest z zaburzeniami odbywającymi się w życiu pło
dowym. Wystąpić mogą one już od urodzenia, częściej jednak rozwijają się
dopiero w życiu pozapłodowym; w tym wypadku są to nieprawidłowości
wrodzone, ujawniające się w rozmaitym czasie po urodzeniu, zazwyczaj
wkrótce, niekiedy zaś u osobników dorosłych i starych (naevi tardi).
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Definicja
znamion.
Dokładne zdefiniowanie pojęcia „zna
mię" jest prawie niemożliwe, a to z tego względu, że należy ono raczej do
pojęć życia codziennego i nie jest oparte ściśle na przesłankach naukowych.
Dlatego też określenia różnych autorów są tak bardzo rozmaite; również
zakres zmian objętych tym terminem ujmowany jest nader dowolnie. Istota
polega na nadmiarze lub niedorozwoju tkanki o budowie nieprawidłowej;
dlatego znamiona zbliżone są do nowotworów, mimo że proces nowotworzenia tkanki jest w nich niekiedy tak nieznaczny, że nie daje się stwierdzić
badaniem klinicznym. Z powyższych względów odgraniczenie znamion od
nowotworów łagodnych, od niektórych postaci nieprawidłowości wło
sów i paznokci oraz od niedorozwoju tych narządów — nie jest możliwe do
przeprowadzenia. W szczególności wyłączenie z grupy znamion niektórych
postaci włókniaków i nerwowłókniaków, mięśniaków, kostniaków i chrzęstniaków jest niezmiernie trudne i nie znajduje podstaw naukowych. W pod
ręczniku niniejszym nowotwory te omówione zostaną w osobnym rozdziale,
wyodrębnionym wyłącznie ze względów praktycznych. Istotną cechą zna
mion jest ponadto ta okoliczność, że są to nieprawidłowości wrodzone, zwią
zane z zaburzeniami w rozwoju płodu, mimo że uwidoczniają się częstokroć
dopiero w życiu pozapłodowym. Po wytworzeniu znamiona pozostają za
zwyczaj bez zmian zasadniczych i na ogół nie ulegają przemianom dalszym.

Znamiona
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Niektórzy przypuszczali, że znamiona są skazą dziedziczną, a więc za
leżną od nieprawidłowości w płazmie zarodkowej, czyłi w genach. Za tym
poglądem przemawia ta okoliczność, że niektóre rozległe znamiona przy
pominają rozłożenie barwnika i owłosienia u zwierząt; tak więc znamiona
mogą być ułożone w postaci smug, przypominających skórę zebry, niekiedy
tworzą one łaty na kształt skóry psów, w innych razach zajmują okołicę, np.
szczyt głowy, gdzie u małp stwierdza się charakterystyczne fałdowanie i zgru
bienia skóry. Pozwalałoby to przypuszczać, że znamiona są nawrotem do cech
przodków, a występowanie ich związane jest z procesami dziedziczenia.
Zdarzeń takich nie nałeży jednak uogółniać, co najwyżej powiedzieć
można, że niekiedy znamiona związane są ze sprawą dziedziczenia, co na
łeży jednak do wyjątków.
Dowodem bezspornym, wykazującym, że znamiona nie są nieprawid
łowościami dziedzicznymi, jest ta okoliczność, że u bliźniąt jednojajowych
zazwyczaj nie mają one cech identycznych, co pozwala zaliczyć je jedynie
do zmian wrodzonych o cechach dewiacji, nie zaś do zmian dziedzicznych.
U osobników z dużą liczbą znamion stwierdza się niekiedy nieprawidłowości
w układzie nerwowym i kostnym.
Aczkolwiek przyczyny wywołujące powstawanie znamion nie są znane,
spostrzeżenia kliniczne wykazują, że rozmaite zatrucia i choroby zakaźne,
jak np. alkoholizm, kiła, choroby zwyrodniające, wadliwe odżywianie rodzi
ców, przyczynić się mogą do występowania znamion u potomstwa. Najczę
ściej jednak przyczyny występowania znamion ustalić się nie dają. Znamiona
raz powstałe zazwyczaj nie ulegają przemianom; jednak w okresie zjawiania
się posiadają one zdolność do samoistnego wzrostu; najczęściej pozostają
one w stanie nie zmienionym przez całe życie osobnika; niekiedy, aczkolwiek
rzadko, rozwijać się z nich mogą nowotwory złośliwe, kiedy indziej zna
miona mogą samoistnie znikać.
K l a s y f i k a c j a z n a m i o n . Znamiona związane być mogą
z nieprawidłowościami w rozwoju rozmaitych składników powłok. Tak
więc mogą one dotyczyć zaburzeń w iłości barwnika, polegać na nieprawidło
wości w budowie naskórka, skóry właściwej, gdzie gromadzić się mogą ko
mórki odrębne, tzw. komórki znamionowe. Grupę odrębną tworzą zna
miona połegające na nieprawidłowościach budowy naczyń krwionośnych
i chłonnych.
Z punktu widzenia anatomo-klinicznego rozmaite znamiona podzielić
można w sposób następujący:
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VII. Z n a m i o n a
naczyniowe.
1. Pochodzące z naczyń krwionośnych:
a) zwykłe,
b) jamiste,
c) niedokrwiste.
2. Pochodzące z naczyń limfatycznych.

I.

ZNAMIONA

BARWNIKOWE. NAEYI

PIGMENTOSI

I. Znamiona
barwnikowe
płaskie;
są to plamy
rozmaitej wielkości, czasem kropkowate lub wielkości kilku milimetrów,
częściej jednak dosyć duże, o średnicy kilku lub kilkunastu centymetrów;
linia graniczna, oddzielająca te plamy od otoczenia jest wyraźna, zazwyczaj
nieco zygzakowata, kształt plam jest okrągły lub owalny, barwa ich bywa
rozmaita, niekiedy zaledwie nieco ciemniejsza od otoczenia, branatnoźółta,
koloru kawy z mlekiem — naevi spili; niekiedy jest ona ciemnobrunatna lub
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I . Znamiona barwnikowe polegają na niedorozwoju lub na rozwoju
nadmiernym barwnika w komórkach podstawnych naskórka i w chromatoforach skóry; podzielić je można na:
1) znamiona barwnikowe płaskie;
2)
„
soczewicowate;
3)
„
błękitne;
4)
„
bezbarwne.
I I . Znamiona miękkie, czyli komórkowe; tworzą je komórki znamio
nowe, rozwijające się w naskórku i w skórze właściwej; skutkiem tego two
rzą się grudki rozmaitej wielkości i kształtu, zabarwione lub bezbarwne.
I I I . Znamiona naskórkowe, czyli twarde; znamiona naskórkowe po
legają na nieprawidłowej budowie i zgrubieniu naskórka, zwłaszcza jego
warstw zrogowaciałych; mogą one być zabarwione łub bezbarwne.
I V . Znamiona skórne, w szczególności zaś dotyczące budowy włókien
sprężystych.
V. Z n a m i o n a p r z y d a t k ó w
s k ó r y polegają na niepra
widłowościach rozwojowych, a więc na "zmianach w ilości, budowie i roz
mieszczeniu włosów, gruczołów łojowych i potowych; znamiona przydat
ków współistnieć mogą z nieprawidłowościami w budowie naskórka, z za
burzeniami barwnikowymi i obecnością komórek znamionowych.
VI. Z p a m i o n a u s y s t e m a t y z o w a n e i m i e s z a n e
—
barwnikowe, naskórkowe, skórne, gruczołowe i włochate.
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prawie czarna; ich brzeg częstokroć wykazuje zabarwienie nieco ciemniejsze
od części środkowej; na plamach dużych o słabym zabarwieniu stwierdza
się nierzadko obecność licznych ciemnych plam barwnikowych o wielkości
ziarnka maku lub prosa (lentigines).
Powierzchnia znamion barwnikowych plamistych jest gładka, naskórek
zachowuje wygłąd i cechy naskórka prawidłowego. Mogą one być pokryte
włosami cienkimi, jasnymi lub grubymi. Znamiona te rzadko bywają liczne,
częściej są one pojedyncze; jedynie w chorobie ReckUnghausena jest ich dużo.
Ich umiejscowienie jest bardzo rozmaite, częstsze są one jednak na tułowiu;

Ryc. I . Bardzo liczne znamiona barwnikowe; kilka więk
szych o barwie nieco jaśniejszej, są to tzw. naevi spili.
Poronna postać choroby Recklinghausena.

niekiedy sadowią się nawet na czerwieni warg, na żołędzi prącia i na wew
nętrznej powierzchni warg sromowych, a zatem na przejściu skóry w błonę
śluzową (semimucosa).
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Zmiany anatomiczne w komórkach warstwy podstawnej polegają na
nadmiernej ilości barwnika o cechach melaniny; w skórze właściwej mogą
być nagromadzone melanofory.
Powstawanie
i r o z w ó j . Znamiona te rzadko istnieją już
w chwili urodzenia; najczęściej zjawiają się one dopiero po 8—15 dniach
po urodzeniu, mogą jednak występować aż do 8—10 lat życia. Potem nie
ulegają one żadnym dalszym przemianom, w szczególności zwyrodnieniu
złośliwemu.
2. P l a m y s o c z e w i c o w a t e ,
lentigines, są to wykwity pojedyńcze lub liczne, barwy żółtej lub brunatnej, niekiedy prawie czarne,
zajmujące rozmaite okolice skóry, a szczególnie często twarz, szyję i koń
czyny; średnica ich zazwyczaj nie przekracza 2—3 mm; kształt ich jest okrą
gły, powierzchnia płaska, odgraniczenie od otoczenia ostre. Znane są one
w życiu codziennym pod nazwą „pieprzyków" i są tak częste, że prawie nie
ma osobnika wolnego od nich. Ich częstość jest taka sama u kobiet, u męż
czyzn, u blondynów i u brunetów. Jeżeli jest ich bardzo dużo, tak że skóra
jest nimi prawie usiana, mówimy o lentiginosis pro jusa. Stan ten zbliża
się do pewnego zwyrodnienia i u osobników takich stwierdza się często inne
nieprawidłowości rozwojowe. Zaznaczę, że nie należy identyfikować plam
soczewicowatych z piegami (ephelides).
Plamy soczewicowate mogą być płaskie, nie uwypuklające się ponad
otoczenie, lub też lekko wypukłe, podobne do małych grudek, co zależy od
ich nieco odmiennej budowy anatomicznej.
Budowa anatomiczna
płam
soczewicowatych.
Plamy soczewicowate płaskie zawierają nadmiar barwnika w komórkach war
stwy podstawnej, czasem kolczystej, a niekiedy nawet w skórze właściwej.
W plamach soczewicowatych wyniosłych stwierdzamy ponadto komórki zna
mionowe zarówno w naskórku jak i w skórze właściwej; dlatego stanowią one
przejście do znamion komórkowych.
Rozwój plam soczewicowatych.
Plamy soczewicowate
występują niekiedy już u noworodków, nowe plamy występować mogą w ży
ciu pozapłodowym, w pierwszych 5 latach życia; po 10 roku życia dalsze
wykwity przeważnie już nie występują.
Utrzymują się one zawyczaj bez większych zmian przez całe życie osob
nika; jednakże część ich z płaskich staje się wyniosła, wyniosłe zaś prze
kształcać się mogą w znamiona komórkowe. Mogą one również ulegać zło
śliwemu zwyrodnieniu, co częściej następuje w okolicznościach następujących:
plamy soczewicowate na twarzy u osobników starych mogą być
punktem wyjścia nabłoniaków podstawno-komórkowych;
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niekiedy mogą one przekształcać się w czerniaki, które rozwijają
się bardzo szybko i złośliwie; jest to jednak zdarzenie rzadkie;
przekształcenia tego rodzaju częściej następują w plamach bardzo
ciemnych i często drażnionych.
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3. Z n a m i o n a
błękitne,
naevi caerulei; są to plamy lub
lekko wyniosłe grudki wielkości kilku milimetrów, okrągłe lub o kształcie
nieregularnym. Barwa ich jest ciemnobłękitna, czasem prawie czarna, po
wierzchnia zmian nie wykazuje; nigdy nie są one owłosione. Umiejsco
wione są zazwyczaj na twarzy, na szyi lub na kończynach.
Powstają wskutek gromadzenia się w środkowych i dolnych warstwach
skóry właściwej komórek, zawierających barwnik — melaninę; komórki te
mają cechy komórek tkanki łącznej, posiadają zdolność do wytwarzania barw
nika, są zatem melanoblastami, a nie melanoforami i tym różnią się od
zwykłych komórek tkanki łącznej. Możliwe, że są to zmienione komórki
znamionowe. Zazwyczaj znamiona te utrzymują się trwale bez zmian, jeśli
jednak następuje ich wzrost, powstać mogą mięsaki barwnikowe {melanosarcoma) o rozwoju nader złośliwym.
Tak zwane plamy mongolskie najprawdopodobniej są odmianą znamion
błękitnych; plamy te, częste u ras mongolskich, rzadko występują u rasy
białej; mogą to być zmiany atawistyczne, występujące w miejscach, w których
u niektórych małp istnieją duże nagromadzenia barwnika.
Plamy mongolskie umiejscowione są najczęściej w okolicy krzyżowej;
mogą być wielkości dłoni lub nieco mniejsze, mają zarysy niezbyt wyraźne,
barwę lekko sinawą.
Rozpoznanie
z n a m i o n b a r w n i k o w y c h ze względu
na charakterystyczne cechy morfologiczne jest łatwe nawet dla laików. Jedyną
trudność rozpoznawczą sprawia przypuszczenie, że znamiona muszą istnieć
już w chwili urodzenia dziecka. Błędne to mniemanie wywołuje niekiedy
wahania rozpoznawcze w przypadkach późniejszego wystąpienia znamion
barwnikowych. W rzeczywistości, jak już wspomniałem, znamiona barwni
kowe mogą wystąpić również po urodzeniu.
Znamiona barwnikowe nie powinny być usuwane lub leczone; środków
wewnętrznych wywołujących ich znikanie, wbrew reklamom znachorów, me
dycyna nie zna. Stosowanie środków zewnętrznych drażniących lub przyżegających jest niebezpieczne z uwagi na możliwość zwyrodnienia złośli
wego znamion. Jedynym sposobem leczniczym jest ich wycinanie nożem
zwykłym lub elektrycznym w granicach szerokich, co prowadzi jednak do
powstawania blizn.
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Ryc. 2. Znamię barwnikowe, komórkowe i naskór
kowe otoczone obwódką odbarwioną. Jest to tzw.
choroba Suttona.

Suttona. Znamiona bezbarwne utrzymują się trwale bez zmian i nie wy
kazują tendencji do wzrostu obwodowego.

II.

Z N A M I O N A MIĘKKIE, C Z Y L I K O M Ó R K O W E . N A E Y I M O L L E S S. C E L L U L A R E S

Znamiona miękkie są wyniosłymi grudkami rozmaitej wiełkości, barwy
i kształtu. Są one jedną z najczęściej spostrzeganych odmian znamion. Wy
stępują one czasem pojedynczo, niekiedy w większej iłości; mogą być roz-
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4. Z n a m i o n a b e z b a r w n e . Naevi achromici. Znamiona bez
barwne występują rzadko u osobników rasy białej, nie należą natomiast do
rzadkości u Murzynów i w rasach żółtych. Połegają one na braku barwnika
w komórkach warstwy podstawnej naskórka. Wielkość i liczba tych znamion
bywają rozmaite, zarysy ich są zazwyczaj nieprawidłowe, powierzchnia nie
wykazuje zmian; granice ogniska odbarwionego są ostre, bez przebarwienia
otoczenia. Cecha ostatnia ma pewne znaczenia dla rozróżnienia ich od bielactwa nabytego (Yttiligo). Niekiedy w środkowej części znamienia bez
barwnego znajduje się skupienie barwnika, zjawisko to nosi nazwę choroby

Znamiona

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

rzucone nieregularnie lub grupować się w postaci skupień i smug, a niekiedy
zajmować rozległą częs'ć skóry. Zazwyczaj są to grudki barwy brunatnej łub
różowej, o powierzchni nierównej, chropowatej, malinowatej. Często są one
pokryte włosami — grubymi na znamionach małych, cienkimi i prawie bez
barwnymi na dużych. Zazwyczaj znamiona komórkowe zawierają barwnik,
rzadziej są bezbarwne. W znamionach miękkich bardzo często stwierdza się
zmiany charakterystyczne dla innych znamion, a więc zgrubienie naskórka,
obecność barwnika, włosów i gruczołów w nadmiarze. Dlatego to znamiona

Ryc. 3. Znamię barwnikowe i komórkowe; w środ
kowej jego części znajduje się rozpadlina — objaw
rozpoczynającego się zwyrodnienia złośliwego zna
mienia.

te są najczęściej mieszane. Niekiedy są one widoczne już od urodzenia, czę
ściej jednakże ujawniają się dopiero później. Najczęściej są umiejscowione
na twarzy i szyi, jednakże występować mogą również w innych okolicach
skóry; nie widujemy ich na dłoniach, na stopach i na palcach po stronie
zginaczy.
Zazwyczaj są to twory łagodne; mogą jednak ulegać z wiekiem zwy
rodnieniu złośliwemu; w tym wypadku rozwijają się z nich nowotwory
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Ryc. 4. Znamię naskórkowe i komórkowe. Naskórek jest nieregularny, po
fałdowany, miejscami ścieńczaly, w innych miejscach sople międzybrodawkowe
sięgają głęboko w tkankę podściełiska. W skórze właściwej znajdują się bardzo
liczne skupienia, okrągłe i smugowate, komórek znamionowych; w warstwach
górnych — skupienia bryłek barwnika.

Pochodzenie ich nie zostało wyjaśnione; dawniej uważano, że są to
zmienione komórki naskórka, dzisiaj za Massonem skłonni jesteśmy twier
dzić, że genetycznie związane są one z układem nerwowym. Przypuszczenie
o pochodzeniu znamion komórkowych z zakończeń nerwów obwodowych
opiera Masson zarówno na obrazie anatomicznym, jak i na danych embriologicznych. Obecność komórek znamionowych stwierdza się również w skórze
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o cechach czerniaków; następuje to częściej pod wpływem drażnień zew
nętrznych.
Budowa
anatomiczna
znamion
miękkich
jest
bardzo charakterystyczna; naskórek ich jest zgrubiały, nieregularny, gdyż
sople międzybrodawkowe są silnie wydłużone, często rozgałęzione i zbudo
wane z komórek nieco różniących się wyglądem od komórek naskórka pra
widłowego. Pomiędzy komórkami naskórka znajdują się pojedyńcze ko
mórki pozbawione łączności z sąsiednimi komórkami naskórkowymi, łeżące
w postaci luźnych skupień, czyli gniazd; komórki te zwane komórkami zna
mionowymi są duże i nieprawidłowe, a czasem wypełnione barwnikiem.

Znamiona
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właściwej, gdzie są one skupione w smugi i gniazda rozmaitego rodzaju,
budową i układem przypominają one zakończenie nerwowe, jak np. ciałka
Wagner—Meissnera, Grandyego, Yater—Pacciniego i in. Mieszki włosowe
oraz gruczoły łojowe i potowe w obrębie znamion komórkowych wykazują
rozmaite nieprawidłowości budowy. W komórkach znamionowych gromadzić
się mogą produkty nieprawidłowej przemiany tłuszczów, w szczególności
cholesteryna i inne lipoidy, skutkiem czego powstają obrazy przypominające
kępki żółte oraz twory przejściowe i mieszane (Naevoxanthoma).
III.

Z N A M I O N A T W A R D E C Z Y L I NASKÓRKOWE. N A E Y I

DURI

Znamiona twarde występują rzadziej od znamion barwnikowych i ko
mórkowych; polegają one na nieprawidłowej budowie i zgrubieniu naskórka.

Ryc. 5.

Znamię układowe, linijne, naskórkowe,
brodawkowate.

zwłaszcza zrogowaciałego, skutkiem czego odznaczają się dużą spoistością,
tworząc większe lub mniejsze guzki o powierzchni nierównej, brodawko-
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IV.

Z N A M I O N A SKÓRNE. N A E Y I

DERMALES

Znamiona skórne, a więc polegające na nieprawidłowościach w roz
woju tkanki łącznej skóry właściwej, są dotąd najmniej zbadane. Zmiany
dotyczyć mogą tkanki klejorodnej lub sprężystej; pierwsze są zbliżone, a być
może nawet identyczne z włókniakami skóry (dermatofibrotna). Znamiona
wychodzące z tkanki sprężystej, naevi elastici, występują w postaci pojedyńczych lub licznych, czasem groniasto hob smugowato ułożonych grudek, plam
lub nawet bliznowatych zaklęśnięć (naevi atrophici) barwy żółtej i cytry
nowej. Znamiona te sprawiają dużo trudności rozpoznawczych; przypominają
one bardzo kępki żółte rzekome (pseudo-xanthoma elasticum),
co nie
może dziwić, ostatnie są bowiem również wrodzoną skazą układu sprężystego,
a różnią się od znamion swym uogólnieniem.
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watej. Rogowacenie nadmierne ich powierzchni może być tak znaczne, że
powstają niekiedy twory podobne do rogów skórnych. Występują one
w rozmaitych okolicach skóry, niekiedy pojedynczo, częściej są liczne, duże
i układają się linijnie w postaci pasm złożonych z oddzielonych guzków.
Na kończynach mogą się one układać wzdłuż osi długiej, na tułowiu poprzeanie, np. wzdłuż żeber (naevi lineares) lub tworzyć skupienia groniaste
albo inne.
Jako odmianę znamion twardych wymienić należy znamiona zaskórnikowe naevi comedonosi s. naevi jolliculares. Tworzą się one wskutek powsta
wania bardzo dużych czopów rogowych w ujściach mieszków włosowych
lub gruczołów łojowych i występują zawsze w postaci ograniczonych sku
pień groniastych łub smugowatych.
Budowa
histologiczna.
Z punktu widzenia histologicz
nego znamiona twarde charakteryzują nieregularne zgrubienia naskórka i to
wszystkich warstw, zwłaszcza zaś warstwy zrogowaciałej. Rogowacenie jej
jest nierównomierne i obok okołic o rogowaceniu nieznacznym stwierdza
się inne, gdzie jest ono bardzo wybitne, skutkiem czego powstają wyrośla
rogowe, przypominające brodawki lub też czopy, sięgające głęboko w naskó
rek żywy. Ten ostatni jest również zgrubiały nieregułarnie, a często bardzo
znacznie, skutkiem czego brodawki są nieprawidłowe, rozgałęzione i silnie
wydłużone. W naskórku oraz w skórze właściwej stwierdza się niekiedy ko
mórki znamionowe, czasem zawierające barwnik, niekiedy nawet w dużej
ilości.
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Obraz histologiczny znamion wychodzących z tkanki sprężystej jest
bardzo charakterystyczny; zmiany polegają na rozmaitego rodzaju niepra
widłowościach w budowie, układzie i barwliwości włókien sprężystych, które
miast delikatnej siateczki tworzą nagromadzenie ułamków i splotów tej
tkanki.

V.

ZNAMIONA PRZYDATKÓW
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NAEYI

ORGANOMATOSI,

SKORY, WŁOSOW
PIŁGSI E T

I GRUCZOŁÓW

GLANDULARES

Znamionami narządowymi nazywamy nieprawidłowości wrodzone przy
datków skóry, gruczołów łojowych, potowych i włosów. Znamiona gruczo-

Ryc. 6.

Znamię mieszane naskórkowe i gruczołowe.

łów łojowych są stosunkowo częste; rzadko jednak są to znamiona wyłącznie
tych gruczołów, częściej są one mieszane. Nieprawidłowości gruczołów łojo-
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Ryc. 7. Obraz histologiczny znamienia z ryciny poprzedniej. Naskórek jest niepra
widłowo zgrubiały; liczne mieszki włosowe i gruczoły łojowe zbyt powierzchownie uło
żone. T k a n k a łączna wykazuje obecność zbyt licznych komórek łącznotkankowych
( a może otoczki Schwanna). X 110.

chodzące z gruczołów potowych występują w postaci odosobnionych grudek
barwy ciełistej, pozbawionych cech charakterystycznych.
Z n a m i o n a w ł o s ó w , naevi pilosi, w tych razach występuje nie
prawidłowy rozwój włosów, ich umiejscowienia, ilości, zabarwienia lub budo
wy mieszków; bardzo często spostrzega się zboczenia te na znamionach brawnikowych, gruczołowych i komórkowych; znacznie rzadziej istnieją zmiany
dotyczące wyłącznie włosów, niektórzy zaś wątpią, co wydaje mi się nie
słuszne, czy znamiona dotyczące wyłącznie włosów istnieją.
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wych są jednym ze stałych składników tzw. choroby Pringle'a. Znamiona
wyłącznie gruczołów łojowych są częste na twarzy i na skórze głowy, rza
dziej widujemy je w innych okolicach. Są to guzki lub skupienie guzków —
groniaste, smugowate lub nieregularne; guzki te barwy żółtej, cytrynowej
wyglądem swej powierzchni przypominają skórę pomarańczy. Przy ucisku
wydobywa się z ujść gruczołów łój lub miazga zropiała. Powstają z nich
często kaszaki i torbiele. Znamiona te mogą wyrodnieć przekształcając się
w nabłoniaki o stosunkowo jednak łagodnym przebiegu. Znamiona wy-
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VI.

ZNAMIONA MIESZANE

I
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NAEYI MIXTI, NAEYI

USYSTEMATYZOWANE
SYSTEMATISATI

Wprawdzie znamiona polegać mogą na jednej zaledwie nieprawidło
wości, może na przykład istnieć w nich nadmiar barwnika lub też cała nie
prawidłowość ogranicza się niekiedy do obecności komórek znamionowych
lub nieprawidłowości w budowie naskórka. Znacznie jednak częściej wystę
puje skojarzenie nieprawidłowości dotyczących rozmaitych składników
powłok.
Można w następujący sposób zestawić rozmaite zmiany, występujące
w znamionach i cechy tych ostatnich.
Nadmierne skupienie barwnika w komórkach warstwy podstawnej na
skórka lub w komórkach innych warstw, a niekiedy nawet w tkance łącznej
skóry właściwej prowadzi do powstawania znamion barwnikowych płaskich.
Zaznaczyć należy, że komórki tkanki łącznej są w takich znamionach chromatoforami i nie posiadają zdolności barwnikótwórczej.
Jeśli prócz nadmiaru barwnika skupiają się w nim i w skórze właści
wej komórki znamionowe, powstaje twór w postaci grudki, tzw. znamię wy
niosłe lub komórkowe, czyli miękkie. W zależności od obecności lub braku
w nim barwnika, bywa ono zabarwione lub bezbarwne.
Jeśli naskórek wykazuje ponadto znaczne zgrubienia warstwy rogowej,
znamię ma cechy znamienia twardego; takie znamię również może być za
barwione i zawierać komórki znamionowe, przybierając cechy znamienia
twardego, barwnikowego i komórkowego.
Skupienie dużej ilości barwnika wyłącznie w skórze właściwej prowadzi
do powstawania znamion błękitnych; komórki barwnikowe takiego znamie
nia posiadają zdolność wytwarzania barwnika, są więc chromatoblastami.
Jeśli w komórkach warstwy podstawnej nie ma barwnika, powstaje
znamię bezbarwne, naevus achromicus.
Zarówno znamiona barwnikowe, jak naskórkowe i komórkowe mogą
posiadać włosy, gruczoły potowe i łojowe w nadmiarze i przy tym z niepra
widłowościami budowy. Powstają przy tym rozmaite skojarzenia, nadające
tak znaczną rozmaitość cechom morfologicznym znamion mieszanych.
Wszystkie opisane powyżej rodzaje znamion występować mogą w po
staci tworów pojedyńczych lub licznych, rozsianych nieregularnie lub ułożo
nych w skupienie groniaste, łinijne łub inne, zajmujące niekiedy rozległe
odcinki skóry. Jakkolwiek każdy z wymienionych rodzajów znamion może
wykazywać układowość, to jednak wybitniej występuje to w znamionach

179

Znamiona
mieszanych. Na ogół powiedzieć można, że im bardziej jest złożona budowa
znamienia, tym większą wykazuje ono skłonność do układowości.

barwnikowe,
w chorobie

Układ łinijny znamion tłumaczono sobie w sposób rozmaity:
niekiedy znamiona, zwłaszcza w układzie groniastym, związane
są jak gdyby z biegiem naczyń krwionośnych, co zdarza się jednak
rzadko;
opisywano również znamiona umiejscowione w okolicy unerwionej
przez określony nerw;
częściej znamiona usystematyzowane dotyczą segmentów znajdu
jących się w obrębie unerwienia przez określony korzonek rdzenia —
dermatomy Heada;

180

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 8. Znamię układowe; mieszane,
owłosione, łącznotkankowe (guzy jak
Recklinghausena).
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znamiona usystematyzowane mogą mieć układ odpowiadający fa
lom włosów i meszka włosowego; zdarza się to częściej tam, gdzie na
stępuje spotkanie fal i koncentryczny układ włosów lub meszka. Nie
wiemy wprawdzie, od czego zależy taki układ włosów, jednakże zna
miona ułożone w postaci wirów przypominają wysoce wiry w układzie
włosów;
Vogt przypuszczał, że znamiona smugowate występują w miejscu
stykania się terytoriów unerwionych przez dwa nerwy; linie graniczne
tych terytoriów są właśnie liniami znamionowymi Vogta; słuszne jed
nak jest, jak zdaje się, twierdzenie, że znamiona często znajdują się
w miejscach odpowiadającym szczelinom płodowym.
Powstawanie
i r o z w ó j z n a m i o n . Zaledwie część zna
mion istnieje na skórze noworodka w chwili urodzenia, większa ich część
występuje nieco później, niektóre zaś w wieku 5—10 lat; znamiona mogą
występować również u dorosłych i u osobników starszych. Najczęściej pozo
stają one bez zmian przez całe życie osobnika, jednakże nierzadko z wie
kiem aęść małych, płaskich plam soczewicowatych przekształca się w wy
niosłe, a wyniosłe w znamiona komórkowe; ponadto na znamionach pozba
wionych włosów mogą się one pojawiać. Takie przemiany nie mają jednak
dużej doniosłości klinicznej. Znacznie większą wagę ma zdolność niektó
rych znamion do zwyrodnienia złośliwego, przy tym pamiętać należy, że:
znamiona barwnikowe płaskie (naevi spili) i bezbarwne (naevi
achromici) nie wykazują skłonności do zwyrodnienia;
największą skłonność do zwyrodnienia złośliwego wykazują małe,
bardzo ciemne znamiona barwnikowe i komórkowe;
znamiona owłosione i gruczołowe skłonności do zwyrodnienia nie
wykazują; to samo powiedzieć można o znamionach twardych i usyste
matyzowanych;
czynnikiem usposabiającym do zwyrodnienia jest drażnienie
oraz wiek;
u osobników starszych znamiona barwnikowe, zwłaszcza umiej
scowione na twarzy, mogą być punktem wyjścia nowotworów złośłiwych;
objawami rozpoczynającego się zwyrodnienia złośliwego są nagłe
powiększanie znamion, zwłaszcza zaś zjawienie się w otoczeniu ich
obwódki zapałnej lub czerwonych wypustek i skłonność do krwawienia.
U s u w a n i e z n a m i o n . Jedynym wskazaniem do usuwania zna
mion są wzgłędy kosmetyczne, przy ustaleniu których liczyć się należy z ilo
ścią, wielkością, umiejscowieniem i wyglądem znamion. Pojedyńae zna
miona płaskie, zwłaszcza niewielkie, rzadko bywają szpecące i nie wyma-
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VII.

ZNAMIONA NACZYNIOWE. NAEYI

ANGIOMATOSI

Znamionami naczyniowymi nazywamy nieprawidłowości wrodzone lub
występujące na tle usposobienia wrodzonego, polegające na nadmiarze,
braku lub nieprawidłowościach budowy naczyń krwionośnych lub chłonnych
skóry. Z punktu widzenia anatomicznego znamiona naczyniowe, podobnie
jak barwnikowe i naskórkowe, są nowotworami łagodnymi.
Naczyniaki najczęściej występują już w chwili urodzenia, niektóre ich
odmiany zjawiają się w życiu pozapłodowym u osobników dorosłych, a na
wet u starych (angioma senile).
I.
Naczyniaki
pochodzące
z
naczyń
krwio
n o ś n y c h . Haemangioma. Znamionami naczyniowymi lub naczyniakami
nazywamy wrodzone nieprawidłowości w budowie i ilości naczyń skóry.
Pewne odmiany naczyniaków zaliczone być powinny do nowotworów łagod
nych.
Jadassohn i szereg innych autorów nie zalicza w ogóle naczyniaków
do znamion; co do mnie, to już powiedziałem, że pojęcie znamienia nie uwa
żam za ścisłe, zaliczenie zaś tej lub innej nieprawidłowości wrodzonej do
znamion jest w dużym stopniu dowolne i nie ma podstaw naukowych.
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gają usunięcia; znamiona bardzo liczne lub duże sprawiają natomiast duże
trudności przy usuwaniu.
Przy usuwaniu znamion pamiętać należy, że już sam zabieg może pod
rażnić znamię i przyczynić się do jego zwyrodnienia nowotworowego. Szcze
gólnie niebezpieczne są pod tym względem zabiegi często powtarzane, np.
przyżeganie kwasami lub ciepłotą wysoką oraz naświetlania promieniami
X lub radem; mniej niebezpieczne jest doszczętne wycięcie nożem elektrycz
nym lub zniszczenie znamienia diatermokoagulacją.
Ponadto pamiętać należy, że niektóre rodzaje znamion wykazują więk
szą skłonność do zwyrodnienia —• inne mniejszą (patrz wyżej).
Sposób usuwania znamion zależy od ich wielkości i charakteru. Bardzo
szpetne, owłosione i gruczołowe znamiona można wyciąć chirurgicznie lub
zniszczyć diatermokoagulacją.
Znamiona małe (komórkowe, twarde, owłosione lub gruczołowe) najle
piej zniszczyć elektrolizą przy sile prądu od 2—4 miliamperów. Rozległe
znamiona gruczołowe i owłosione usuwać można przyżeganiem kwasem
trójchłorooctowym.
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W zależności od ilości naczyń i ich budowy odróżniamy następujące
odmiany naczyniaków pochodzących z naczyń krwionośnych:
naczyniaki zwykłe — angioma simplex;
naczyniaki jamiste —• angioma cavernosum;
naczyniaki niedokrwiste — naevi anaemici.
N a c z y n i a k i z w y k ł e , angioma simplex, tworzą się z rozsze
rzenia i nadmiaru naczyń krwionośnych warstwy brodawkowej i podbrodawkowej skóry, zarówno tętniczych jak i źyłnych.
Rozmiary ich ułegają dużym wahaniom; mogą to być drobne wykwity
kropkowate lub rozgałęzione na kształt pajączków lub też plamy rozmaitej
wielkości, zajmujące niekiedy rozległe odcinki kończyn lub tułowia. Barwa
ich jest różowa, czerwona łub sino-czerwona z mniejszą łub większą prze-

Ryc. 9.

Naczyniak płaski.

wagą odcienia sinawego; nasilenie tej barwy bywa bardzo rozmaite; czasem
są one zaledwie lekko różowe, prawie niedostrzegalne, kiedy indziej barwa
ich jest prawie czarna; przy ucisku szkiełkiem przybierają one odcień żół
tawy lub brunatny, barwa zaś sina znika. Pod wpływem zdenerwowania.

Znamiona

Ryc. 10.

Naczyniak mieszany — plaski i jamisty.

Umiejscowienie naczyniaków jamistych jest rozmaite, często występują
one na twarzy, na wargach lub na skórze głowy; rozmiary ich mogą docho
dzić do wielkości pięści, częściej są jednak znacznie mniejsze. Barwa ich jest
sinawo-czerwona, sina, a czasem czarna skutkiem obecności zakrzepów w roz-
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rozmaitych wzruszeń, krzyku lub kaszlu barwa ich ciemnieje, a naczyniaki
guzowate mogą się powiększać, angioma erectile. Brzegi naczyniaków są
nieprawidłowe, dobrze od otoczenia odgraniczone, powierzchnia może być
gładka, angioma planum, o zabarwieniu jednolitym, lub nierówna skutkiem
istnienia na niej naczyniaków wybujałych, rozszerzonych naczyń łub rozwoju
tkanki łącznej (fibro-angioma). W ten sposób istnieją przejścia od naczy
niaków płaskich, plamistych do guzów zaliczanych do nowotworów.
Naczyniaki
jamiste,
angioma cavernosum, tworzą się
skutkiem rozszerzenia naczyń krwionośnych sieci głębokiej. Naczynia krwio
nośne tworzą duże zatoki, ścianki których są silnie zgrubiałe i otoczone
tkanką łączną w nadmiarze.

Znamiona
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szerzonych zatokach żylnych; naczyniaki bardzo głębokie, pokryte skórą nie
zmienioną, mogą mieć barwę cielistą z przeświecającą na ich szczycie plamą
siną lub aarną. Powierzchnia naczyniaków jamistych często jest nierówna,
malinowata, spoistość gąbczasta.
Umiejscowienie naczyniaków zarówno zwykłych, guzowatych jak i ja
mistych jest nader rozmaite. Częściej występują one jednak na twarzy i szyi
niż w innych okolicach; nierzadko, zwłaszcza na twarzy, są one dokładnie
jednostronne i nie przekraczają linii środkowej. Podobnie jak znamiona,
mogą naczyniaki układać się linijnie, szczególnie często wzdłuż kończyn, na
pojedyńczych dermatomach tułowia, na linii środkowej ciała lub w miejscu
szczelin płodowych. Naczyniaki mogą zajmować skórę owłosioną twarzy łub
głowy, a nierzadko sadowią się na błonach śluzowych lub na ich przejściu
w skórę. Mogą one poza tym sadowić się na języku, na wargach sromowych
u dziewczynek, na spojówce gałki ocznej. N a błonach śluzowych zazwy
czaj przybierają one cechy naczyniaków jamistych. Naczyniaki istnieją prze
ważnie już od urodzenia, mogą jednak wystąpić również po urodzeniu, a na
wet w starości. Niekiedy zmniejszają się one, a nawet znikają samoistnie
w pierwszych miesiącach życia, co nie jest jednak częste; częściej powiększają
się co pewien czas, po czym ich wzrost własny zatrzymuje się; powiększają
się one jednak równolegle do wzrostu ciała.
Bardzo duże, guzowate naczyniaki w razie uszkodzenia łub przebicia
się na zewnątrz doprowadzić mogą do silnego krwotoku. Uciskając na sąsia
dujące tkanki, naczyniaki wywołują zanik tkanek miękkich i ubytki w ko
ściach.
Czasem naczyniaki przybierają postać odmienną od opisanej powyżej.
Niekiedy rozszerzone są bardzo wybitnie naczynia tętnicze, to też po
wstaje guz złożony ze splotu licznych przerosłych tętnic, angioma racemosum;
w naczyniaku wyczuwa się wówczas grube, tętniące, niekiedy przeświecające
przez skórę naczynia.
Niektórym bardzo dużym naczyniakom, dotyczącym nie tylko naczyń
powierzchownych, lecz również i głębokich żył, towarzyszy znaczne zgru
bienie i przerost kośćca oraz tkanek miękkich całej okolicy; powstaje wówczas
obraz przypominający słoniowaciznę (angioma elephantiasticum); częściej
zdarza się to na kończynach, objętość których jest wtedy powiększona; na
skórze stwierdza się naczyniaki płaskie, żyły zaś skórne, podskórne i głębokie
są bardzo grube i kręte (haemangiectasia hypertrophica).
Naskórek na niektórych naczyniakach głębokich ulega znacznemu zgru
bieniu, staje się brodawkowaty i hiperkeratotyczny, masy rogowe mogą być
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tak grube i wybujałe, że sam naczyniak jest prawie niewidoczny (angiokeratoma naevifortne).
Czasem skóra całego ciała usiana jest licznymi, drobnymi naczyniakami,
zjawiającymi się u osobników dorosłych (angiomatosis universalis); ta odmia
na naczyniaków pokrewna jest niewątpliwie chorobie Rendu-Oslera, o któ
rej będzie mowa niżej.
Naczyniaki starcze zjawiają się na tułowiu, rzadziej na twarzy, u osob
ników po 4 0 — 4 5 roku życia; są to jaskrawoczerwone, wyniosłe, kopulaste
grudki, kształtu okrągłego, wielkości ziarna soczewicy, rozsiane nieregular
nie w ilości mniejszej lub większej; z punktu widzenia anatomicznego są to
tętniaki drobnych naczyń skóry.
Naczyniaki pełzakowate, angioma serpiginosum, pokrewne są być może
tzw. chorobie Schamberga i Majocciego (purpura annularis telangiectodes);
częstsze są one u kobiet, zdarzają się jednak również u mężczyzn i dzieci;
umiejscowienie ich jest rozmaite, czasem są one liczne; charakteryzuje je
wzrost obwodowy, występowanie w otoczeniu ogniska pierwszego wykwitów
nowych oraz zanik skóry w środkowej części naczyniaków.
Naczyniaki worka mosznowego; u niektórych osobników zjawiają się
bez widocznej przyczyny liczne, wyniosłe, wielkości i — 2 milimetrów naczy
niaki na skórze moszny; zabarwienie ich jest ciemnoczerwone, prawie czar
ne; ich obraz histologiczny jest, jak przekonałem się, identyczny ze zmianami
spostrzeganymi w naczyniakach starczych.
Powikłania naczyniaków należą do rzadkości, opisano jednak zgorzel
tkanek skutkiem ucisku przez bardzo duże guzy lub skutkiem zakrzepów,
zakażenia i ropienia naczyniaków lub przebicia się ich do jam obocznych
czaszki, do oczodołów itd.
Naczyniaki
niedokrwiste,
naevi anaemici. Prócz opisa
nych naczyniaków istnieją znamiona powstające wskutek zmniejszonej w sto
sunku do normy liczby naczyń skóry, przez co pewien odcinek jej jest bledszy
od otoczenia, skąd nazwa znamienia niedokrwistego (naevus anaemicus).
Umiejscowione są one szczególnie często w okolicy nadłopatkowej lub sutko
wej jednostronnie i złożone są zazwyczaj z kilku wykwitów, łączących się
w gromadkę lub wykazujących układ smugowaty. Znamiona te są prawie
niedostrzegalne i nie mają znaczenia praktycznego.
2. N a c z y n i a k i
pochodzące
z
naczyń
chłon
n y c h , naeci lymphangiomatosi, występują znacznie rzadziej, odznaczają
się barwą cielistą lub żółtą, są wzniesione i często widoczne są na nich drobne
pęcherzyki ułożone w gromadki lub pasmowato. Między nimi mogą znajdo
wać się rozszerzone naczynia krwionośne. Po nakłuciu pęcherzyków lub
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samoistnie wypływa z nich jasna ciecz, zawierająca nieliczne lim
focyty. Od naczyniaków limfatycznych odróżniać należy rozszerzenia na
czyń chłonnych, lymphangiectasiae, występujące skutkiem ich niedrożności
i prowadzące zazwyczaj do słoniowacizny.
Budowa naczyniaków.
Z punktu widzenia histologicznego
naczyniaki przedstawiają się jako nadmierne skupienie licznych naczyń z sil
nie rozszerzonymi światłami.

Ryc. I I . Obraz histologiczny naczyniaka jamistego; dobrze ograniczone od otocze
nia skupienia bardzo licznych naczyń krwionośnych o światłach nieprawidłowych,
zatokowatych. X n o .

Budowa naczyń wytwarzających naczyniak jest bardzo prosta, ścianka
ich składa się z warstwy śródbłonków, otoczonej tkanką łączną; w naczynia
kach płaskich naczynia znajdują się wśród tkanki prawidłowej, w naczy
niakach jamistych otoczone są warstwą włóknistej tkanki łącznej rozmaitej
grubości, niekiedy zeszkliwiałej lub wykazującej inne objawy zwyrodnienia;
same naczynia wytwarzają duże zatoki, wypełnione są krwią łub zakrzepami.
Leczenie naczyniaków.
Leczenie naczyniaków jest trudne,
ponadto często po usimięciu ich, czyli po uleczeniu, pozostaje blizna bardziej
szpecąca od samego naczyniaka. Z tymi względami kosmetycznymi należy
się liczyć przy ustalaniu wskazań leczniczych i sposobów leczenia, jak rów
nież uprzedzić należy o tym chorych. Najtrudniejsze do leczenia są naay-
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Ryc. 12. Obraz histologiczny naczyniaka limfEtycznego; bardzo liczne zatokowato
rozszerzone naczynia chłonne, ścianki ich są cienkie, światła prawie puste. X n o .

Wyniki łeczenia w przypadkach świeżych, kiedy nie nastąpiło jeszcze zwy
rodnienie tkanki łącznej otoczenia, są lepsze skutkiem większej żywotności
tkanki łącznej u osobników młodocianych. Dodać należy, że wskutek wzro
stu naczyniaków równomiernie ze wzrostem całego ciała — leczenie wczesne
sprowadza bliznę lub ślad mniejszy. Jeżeli naczyniak wykazuje tendencję
do wzrostu, z leczeniem zwlekać nie należy, jeśli natomiast zmniejsza się
on samoistnie, należy przeczekać aż do ustalenia się jego wielkości.
Małe naczyniaki gwiaździste łub kropkowate usunąć można ełektrokauterem lub elektrolizą prawie bez blizn.
Naczyniaki płaskie i wyniosłe, nie przekraczające rozmiarami 3 — 4 cm
usuwać można z dużym powodzeniem odmrażaniem śniegiem kwasu węglo
wego. Czas przykładania śniegu w razie użycia kryokauteru Lortat—Jacoba
188

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

niaki płaskie, toteż prawidłowe ustalenie wskazań do leczenia jest kwestią
bardzo doniosłą; naczyniaki małe i o zabarwieniu różowym, mało widoczne,
mogą być pozostawione bez łeczenia, chyba że umiejscowienie ich na nosie
lub środkowej części policzka jest szpecące; naczyniaki duże rzadko udaje
się usunąć bez wyraźnych, a'czasem szpecących blizn. Z leczeniem naczy
niaków u niemowląt nie należy śpieszyć, niekiedy bowiem zmniejszają się
one samoistnie; z innej strony, nie należy odkładać łeczenia na szereg łat.
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waha się od 15 do 60 sekund, bez ucisku w naczyniakach płaskich, z ucis
kiem tym silniejszym, im głębsze jest umiejscowienie naczyniaka guzowa
tego. Dla osiągnięcia wyniku dobrego kosmetycznie, należy odmrażać kilka
lub kilkanaście razy; wyniki leczenia tą metodą naczyniaków dużych są
znacznie gorsze, powstające zaś blizny często mają cechy mozaikowatych.
Metodą dającą bardzo dobre wyniki w leczeniu naczyniaków, zwłaszcza
jamistych, jest stosowanie radu oraz promieni X w postaci naświetlań kon
taktowych. Leczenie promieniami X i radu nie powinno być stosowane
u dzieci w razie umiejscowienia naczyniaków na skórze głowy oraz na skórze
stawów w okolicy chrząstek pośrednich, może ono bowiem upośledzić wzrost
kości lub wywrzeć wpływ ujemny na stan układu nerwowego; to samo odnosi
się do naczyniaków umiejscowionych w okolicy tarczycy, jąder lub jajników.
Dawkowanie promieni X w naczyniakach guzowatych jest następujące:
250 r na naświetlanie, przy napięciu prą^u 100—120 K V i sączku glino
wym I — 5 mm w zależności od grubości i głębokości naczyniaka; dawkę tę
powtarza się co 3—4 tygodnie 5—-6 razy, a więc do dawki ogólnej
1200—1500 r, po czym leczenie należy przerwać. Naczyniaki bardzo głę
bokie, podskórne, pokryte skórą nie zmienioną wymagają naświetlań głęb
szych.
Promienie graniczne nadają się głównie do leczenia naczyniaków płas
kich; przy stosowaniu ich naświetłać nałeży dawkami wywołującymi odczyn
zapalny w miejscu naświetlonym, czyli 600—-looo r na dawkę. Naświe
tlania powinny być powtarzane wielokrotnie aż do dawki ogólnej
10.000—15.000 r. Małe naczyniaki płaskie leczyć można z powodzeniem
naświetlaniem lampą Kromayera; leczenie to jest jednak długie i wymaga
stosowania dawek wywołujących ostry stan zapalny.
Głębokie naayniaki, mające skłonność do krwawienia, a przy tym
umiejscowione w okolicach niewidocznych, z powodzeniem można usuwać
diatermokoagulac j ą.
Leczenie wstrzykiwaniami substancji doprowadzających do zarośnięcia
światła naczynia jest ciągle jeszcze w okresie wstępnym; zdaje się, że najlep
szym z tych środków jest rozczyn wodny chininy z, uretanem.
Rp.: Chinint hydrochlorici 2.0, Urethani 4.0, Aq. destill. 30.0.
Wstrzykuje się 2.0—4.0 ml rozczynu w tkankę naczyniaka.
Wstrzykiwania te są dosyć bolesne i wywołują przemijający stan zapalny
ścianek naczyniowych, po ustąpieniu którego należy powtórzyć zabieg kilka
razy w zależności od rozmiarów i głębokości naczyniaków.
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SKÓRY

Schorzenia należące do tego działu zbliżone są do znamion, występują
bowiem na tle skazy wrodzonej i trwale utrzymują się bez zmian zasadni
czych przez całe życie osobnika. Mimo tych cech wspólnych stanowią one
grupę odrębną, są to bowiem schorzenia uogólnione lub związane ze zbo
czeniem całości skóry, do znamion zaś zalicza się zboczenia ograniczone, po
nadto odróżnia je od znamion ta okoliczność, że często są to skazy dzie
dziczne, znamiona natomiast nie są dziedziczone.

I.

R Y B I A ŁUSKA —

ICHTHYOSIS

Charakterystyka
ogólna.
Rybia łuska jest schorzeniem
dziedzicznym, a czasem rodzinnym, dotyczącym całości powłok; występuje
ona już we wczesnym dzieciństwie i utrzymuje się przez całe życie osobnika
w tym samym stanie; zmiany skóry polegają na nadmiernym rogowaceniu
naskórka i suchości powłok.
E t i o ł o g i a i p a t o g e n e z a . Występowanie rybiej łuski zwią
zane jest ze zmianami w plazmie zarodkowej (chromozomach) komórek;
jest to schorzenie dziedziczne, o dziedziczeniu przeważającym w 7 5 % przy
padków; rzadziej, bo w 2 5 % , ustępującym. W 1 5 — 2 0 % przypadków jest
to choroba rodzinna, mimo że niektóre pokolenia mogą być oszczędzone.
Przyczyny występowania choroby nie są znane. Czy przewlekłe zatru
cia (alkoholizm, morfinizm) oraz przewlekłe choroby zakaźne (kiła, gruź
lica) odgrywają tu pewną rolę, nie jest wykazane i raczej wątpliwe.
Zmiany
skórne.
Skóra jest sucha, pergaminowata, co zależy
od zmniejszonej potliwości i osłabionej czynności gruczołów łojowych; na-
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tomiast pocenie pod pachami, w pachwinach i na opuszkach palców może
być normalne, a nawet wzmożone.
Zmiany skóry są uogólnione i rozmieszczone symetrycznie; oszczędzają
one zgięcia stawów dużych, doły pachowe, fałdy międzypośladkowe oraz
narządy płciowe; na skórze twarzy i grzbietowych powierzchniach dłoni
i stóp są one |mniej nasilone, natomiast po stronie prostowników kończyn,
a zwłaszcza na kolanach i na łokciach — najwybitniejsze. Powierzchnia
skóry pokryta jest łuskami i skutkiem tego nierówna i szorstka; łuski te po
chodzą z nadmiernego rogowacenia naskórka, są suche, mocno przylegają do
podłoża odstając na obwodzie, barwa ich jest biała, podobna do perłowej,
a w przypadkach wybitniejszego nasilenia — brunatnoszara lub czarna.

Ryc. 13. Rybia łuska słabo nasiłona: icbthyosis nitida. Skóra
tułowia pokryta jest cienkimi, mocno przyłegającymi łuskami
popielatej barwy.

W przypadkach słabo nasilonych łuski mogą być bardzo drobne, łupieżowate — icbthyosis jurjuracea; niekiedy złoszczenia samoistnego nie ma,
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Ryc. 14.

Rybia łuska, icbthyosis nitida.

W przypadkach najsłabszych, poronnych skóra jest sucha, nieco szorstkawa, bruzdowanie skóry jest wybitniejsze niż w stanie prawidłowym, bruzdy
są popielate lub czarniawe, same zaś poletka lśniące; powierzchnia skóry
jest jak gdyby drobniutko pofałdowana. W przypadkach wybitnych może
ona przypominać skórę ryby. Tak zwana rybia łuska jeżasta, icbthyosis
hystrix, kiedy na skórze powstają łiczne, hiperkeratotyczne wyrośla brodaw
kowate, obecnie nie jest już zaliczana do omawianego schorzenia.
" N a skórze twarzy stwierdza się zazwyczaj suchość i złuszczanie, ale
o słabszym nasileniu niż na tułowiu, nie dochodzi tu bowiem nigdy do
wytwarzania łusek dużych, podobnych do rybich; i tu skóra jest jednak
lśniąca, w przypadkach zaś cięższych jak gdyby napięta, lekko ścieńczała, co
prowadzi do pewnego wygładzenia rysów twarzy i maskowatości jej wyrazu.
Skóra głowy i włosy są suche, pokryte łicznymi łuskami łupieżowatymi. Skóra
dłoni i podeszew jest sucha i, mimo braku złuszczania, szorstka skutkiem

192

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

występuje ono w postaci kreski białej, nieznacznie złuszczającej dopiero po
zadrapaniu. W przypadkach wybitniejszych zmiany polegają na obecności
białych, lśniących, kwadratowych lub okrągłych łusek wiełkości około 0.5 cm,
mocno przyłegających do podłoża, ułożonych jedna przy drugiej, podobnie
do układu łusek u ryb — icbthyosis nitida; w razie nasilenia szczególnie wy
bitnego powstają łuski grube, ciemne, przypominające skorupę płazów —
icbthyosis serpentina. Są to wszystko odmiany tego samego schorzenia, róż
niące się stopniem nasilenia hiperkeratozy.
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nadmiernego rogowacenia powierzchni, często jest ona zaczerwieniona, jed
nakże bez objawów stanu zapalnego. Dłonie i stopy u tych chorych często
są małe, niedorozwinięte, robią wrażenie dziecięcych lub jak gdyby skur
czonych.
P r z y d a t k i s k ó r y . Paznokcie mogą nie wykazywać zmian, nie
rzadko jednak, zwłaszcza w przypadkach wybitniejszych, są płaskie, krótkie,
łamliwe, pofałdowane, czasem zaś szponowate; włosy są suche, matowe, łam
liwe, posypane jak pudrem drobnymi łuseczkami; meszek włosowy jest mniej
obfity niż na skórze prawidłowej. Rogowacenie ujść mieszków włosowych
jest zazwyaaj bardzo wyraźne, zwłaszcza na stronie wyprostnej kończyn.
Brwi oraz włosy w otoczeniu narządów płciowych i pod pachami są skąpe,
proste, łamłiwe. Skóra właściwa i tkanka podskórna wykazują elastyaność
mniejszą niż normalnie, są ścieńczałe, wiotkie, robią wrażenie zanikłych.
Błony śluzowe zmian nie wykazują. Zęby częstokroć wykazują rozmaite nie
prawidłowości szkliwa.
S t a n c z y n n o ś c i o w y s k ó r y . Pocenie skóry jest zmniejszone,
prócz okolic zgięć i dużych stawów, gdzie jest ono prawidłowe. Zmniejszone
jest również wydziełanie łoju. Dermografizm skóry jest osłabiony, czucie
skóry jest zmniejszone, co związane jest, być może, z obecnością na jej po
wierzchni nawarstwień zrogowaciałych; zazwyczaj swędzenia lue ma, chorzy
odczuwają natomiast bardzo wyraźnie suchość skóry.
Przebieg
schorzenia.
Objawy schorzenia występują zazwy
czaj już we wczesnym dzieciństwie, najczęściej przy końcu pierwszego
i w drugim roku życia; najwcześniej w drugim — trzecim miesiącu życia
pozapłodowego. Jednak już przy urodzeniu może istnieć pewna suchość
skóry, mimo że zmian typowych w tym czasie jeszcze nie ma. Niekiedy po
czątek schorzenia jest późniejszy i choroba rozpoayna się dopiero w okresie
pomiędzy l o a 20 rokiem życia, co należy do rzadkości. Schorzenie trwa
przez całe życie osobnika, ułegając nasiłeniu w zimie i w klimacie wilgot
nym i zimnym, poprawie —• w gorących porach roku oraz pod wpływem
pocenia. Schorzenie ulega osłabieniu w okresie dojrzewania płciowego oraz
u osobników starych; niekiedy ostre choroby zakaźne mogą przyaynić się do
dużej, zazwyczaj jednak szybko przemijającej poprawy stanu skóry. Przy
padki całkowitego, trwałego uleczenia należą do wyjątkowych rzadkości,
osobiście nigdy zdarzenia takiego nie spostrzegałem.
Skóra osobników dotkniętych rybią łuską wykazuje zmniejszoną żywot
ność i osłabioną odporność na wpływy zewnętrzne, toteż wyprysk, rozmaite
stany zapalne oraz zakażenia wtórne nie należą u nich do rzadkości. Skóra
dłoni i stóp tych osobników wykazuje dużą skłonność do modzeli.
13
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Możłiwe, że czynność gruczołów płciowych jest u tych chorych obni
żona, dotyczy to zwłaszcza mężczyzn; być może gruczoły te odgrywają nawet
pewną rolę w patogenezie schorzenia, zazwyczaj bowiem w okresie dojrze
wania płciowego następuje poprawa stanu skóry. Osłabienie czynności gru
czołów płciowych nie dotyczy jednak ich czynności rozrodczej i związanej
z utrzymywaniem popędu płciowego, lecz ma wpływ na rozwój tkanek i na
przemianę materii; również u kobiet czynność rozrodcza, miesiączkowanie
i popęd płciowy pozostają prawidłowe. Niskie ciśnienie oraz astenia tych
chorych, być może, związana jest z niewydołnością kory nadnerczy.
Istota związku stanu skóry z gruczołami dokrewnymi nie została wy
jaśniona, toteż nie wiemy, czy stan skóry jest objawem wtórnym, załeżnym
od czynności układu dokrewnego, czy przeciwnie — stan skóry i narządów
o wydzielaniu wewnętrznym są składnikami tego samego zespołu dystroficznego.
W innych narządach wewnętrznych zmian charakterystycznych lub stale
występujących nie stwierdzono. W szczególności stan nerwowy i psychiczny
tych chorych poza astenią, apatią i depresją nie wykazują innych niepra
widłowości.
Postacie nietypowe.
Rybia łuska jest jedną z odmian wro
dzonych nieprawidłowości rogowacenia; nieprawidłowości te mogą wystę
pować w rozmaitych postaciach. Prócz rozmaitych postaci erytrodermii ichtiotycznej i rogowca dziedzicznego stóp i dłoni, o których mowa będzie po
niżej, wspomnę tu o rogowaceniu sutków u kobiet; zmiany ograniaają się
do brodawek sutków, na których występują guzki brodawkowate, hiperkera
totyczne, przypominające znamiona brodawkowate.
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Stan ogólny chorych
na rybią łuskę bywa rozmaity.
W przypadkach lekkich nie stwierdza się u nich dolegliwości poważnych;
uważne badanie wykazuje jednak pewne nieprawidłowości dotyczące nie
tylko skóry, lecz również innych narządów. W przypadkach lekkich stan
odżwienia ogólnego jest dobry, w cięższych chorzy są wychudzeni i osła
bieni; zazwyczaj stwierdza się u nich wyraźną astenię, niskie ciśnienie krwi
i wzmożoną pobudliwość układu nerwowego współczulnego. Niekiedy
stwierdza się niedorozwój kośćca, objawy krzywicy, szczegółnie często doty
czące uzębienia. Układ dokrewny bardzo często wykazuje odchylenie od nor
my, dotyczy to w szczególności tarczycy, czynność której nierzadko jest obni
żona, co wyraża się obniżeniem spoczynkowej przemiany materii, odczuwa
niem zimna przez chorych, niedorozwojem włosów. Rzadziej stwierdzono
nadczynność tarczycy.
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Niektórzy autorzy przypuszczają, że rogowacenie ujść mieszków wło
sowych może być odmianą rybiej łuski i występuje już wkrótce po urodze
niu, wówczas gdy zwykłe rogowacenie mieszków zjawia się dopiero w okre
sie dojrzewania płciowego. Pogląd ten nie wydaje się jednak słuszny.
Zmiany
histołogiczne.
Zmiany histologiczne są bardzo
rozmaite; polegają one na zgrubieniu warstwy zrogowaciałej, zarówno po
wierzchni jak i ujść porów, gdzie spostrzega się wytwarzanie dużych czopów
rogowych. Warstwy jasnej zazwyczaj brak; warstwa ziarnista zachowuje się
rozmaicie, czasem jest ona łekko zgrubiała, częściej stwierdza się jej brak
ogniskowy; naskórek żywy w przypadkach wybitnych jest ścieńczały, naskórek
w całości może być natomiast grubszy od prawidłowego, co zależy od hiper
keratozy jego powierzchni. Warstwa brodawkowa w cięższych przypadkach
bywa scieńaała, a włókna kłejorodne i sprężyste wykazują objawy zwyrod
nienia; są one zeszkliwiałe i wyrównane; gruczoły potowe są małe, ich
światła są rozszerzone, a kłębki wydziełnicze zcieńczałe; gruczoły łojowe są
małe i w stanie zaniku.
R o z p o z n a ni e rybiej łuski jest łatwe, ze względu na charaktery
styczny przebieg choroby i obraz morfologiczny skóry. Początek choroby
następuje w pierwszych latach życia; zmiany są uogólnione, oszczędzają jed
nak okolice zgięć stawowych; skóra jest sucha, pokryta łuskami przypomina
jącymi rybie
Rozpoznanie różnicowe winno być ustałone z rybią łuską rzekomą,
spostrzeganą w stanie charłactwa i u starców; w tych wypadkach należy
stwierdzić, że zmiany skóry wystąpiły nie we wczesnym dzieciństwie, lecz
w starości lub podczas choroby, i że zgięcia stawowe są również zajęte; wła
ściwej hiperkeratozy w takich wypadkach nie ma, istnieje natomiast złusz
czanie nadmierne.
Drugim stanem, z którym nałeży różnicować rybią łuskę zwykłą, jest
tzw. rybia łuska płodowa; to rzadkie zboczenie skóry występuje już od
chwili urodzenia, jest najwybitniejsze w zgięciach stawowych, towarzyszy
mu zaczerwienienie skóry (erythrodermia), naskórek jest tu bardzo wybitnie
zgrubiały, tak że tworzą się warstwy rogowe przypominające pancerz.
L e c z e n i e . Uleczenie rybiej łuski jest niemożliwe, jednakże pod
wpływem pieczołowitej higieny oraz leczenia wewnętrznego można przebieg
choroby złagodzić. Leczenie ogółne polega na podawaniu tranu rybiego oraz
związków arsenowych, te ostatnie powinny być stosowane w dawkach ma-
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łych, duże bowiem sprzyjają hiperkeratozie; arsen przepisać można w postaci
płynu Fowłera:

Rp.: Ung. glycerini loo.o, Ac. tartarici 1.5—5.0 (lub Acid. salicyl.
0 . 5 — 5 . 0 ) Sulfuris ppti i.o—5.0, Resorcini 3.0—5.0.
Szwedzki autor Ljungstrom (Acta med. scand. 108) widział dobry
wynik leczenia rybiej łuski kąpielami lub maściami z zawartością soli kuchen
nej; kąpiele zawierały 3 % NaCl, maść natomiast i — 1 0 % soli.
N a noc można smarować skórę maścią glicerynową lub płynem nastę
pującym:
Rp.: Natrii hicarbonici 3.0, Glycerini, Aq. destill. aa 500.0.
Leczenie takie oraz dokładna higiena skóry muszą być stosowane przez
całe życie chorego, aby utrzymać skórę w stanie możliwie pomyślnym.

II.

RYBIA

ŁUSKA P Ł O D O W A . I C H T H Y O S I S C O N G E N I T A

S. F O E T A L I S

Nazwą rybiej łuski płodowej obejmujemy najcięższą spośród wszystkich
odmian uogólnionego rogowacenia wrodzonego; nazwa — rybia łuska płoi96
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Rp.: Uq. arsenicalis Fowleri lo.o, Trae chinae comp. 20.0. M.D.S.
po 5—15 kropeł dziennie przez 4—6 tygodni, powtarzając takie
okresy leczenia 2 razy na rok.
Dieta zawierająca dużą ilość tłuszczów wywiera niekiedy wpływ ko
rzystny. Stosowanie środków powiększających pocenie, polecane przez nie
których autorów, zdaniem moim, korzyści nie daje. W razie stwierdzenia
niewydolności tarczycy, wskazane jest podawanie niewielkich dawek tarczycy:
od 0.01—0.05 substancji suchej 4 — 5 razy dziennie. Leczenie przetworami
wielogruczołowymi jest wskazane w razie stwierdzenia zaburzeń wielogruczołowych lub też ma charakter próbny. W razie podejrzeń zakażenia kiło
wego u rodziców, konieczne jest przeprowadzenie leczenia swoistego
I—2-letniego. Widywano również poprawę, a nawet ustępowanie całkowite
rybiej łuski po stosowaniu wyciągu z przedniego płata przysadki mózgowej
(prolan w iłości 100—150 jednostek na dawkę). Nie widywałem poprawy
po leczeniu witaminami.
Leczenie
miejscowe.
Wskazane są częste kąpiele mydlane
z jednoczesnym szlifowaniem skóry pumeksem; po kąpieli należy nasmaro
wać skórę maścią glicerynową (Ung. glycerini). Do kąpieli można doda
wać węglanu sodowego w ilości 75—150 g na kąpiel. W przypadkach cięż
szych można używać spirytusu mydlanego, przedłużając kąpiel do i godziny
i stosując po kąpieli maść następującą:
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dowa — nie jest trafna, sugeruje bowiem przypuszczenie, że chodzi tu
0 odmianę rybiej łuski, icbthyosis, co bynajmniej nie zostało udowodnione.
Nazwa ta jednak do tego stopnia przyjęła się w dermatologii, że bezcelowym
byłoby zastępowanie jej inną, zwłaszcza przed wyjaśnieniem istoty scho
rzenia.
Rybia łuska płodowa, icbthyosis foetalis, zwana inaczej keratoma
congenitale difjusum, występuje w dwóch odmianach, jednej złośliwej —
icbthyosis congenita maligna i drugiej łagodnej — icbthyosis benigna.
Jest to nieprawidłowość bardzo rzadka, być może dziedziczna, o dziedziaeniu, zdaniem niektórych, ustępującym; w 1 2 % jest to choroba rodzinna.
Niektórzy twierdzą, że pokrewieństwo rodziców nie należy tu do rzadkości,
co przemawiałoby za istnieniem wpływów dziedzicznych; sprawa ta jest jed
nakże sporna, ze względu zaś na rzadkość tego zboczenia — opieranie się
na danych liczbowych, wciąż jeszcze skąpych, nie jest rozstrzygające.
Zmiany powstają, z nader rzadkimi wyjątkami, już w życiu płodowym,
tak że noworodek przychodzi na świat ze skórą już zmienioną. Skóra w ca
łości pokryta jest grubą warstwą hiperkeratotyczną. Nieraz ma ona 5—10 mm
grubości i tworzy rodzaj pancerza lub skorupy; barwa tej skorupy jest po
pielata, prawie czarna, żółta lub zielonkawa. Pancerz ten podzielony jest
mniej lub więcej głębokimi bruzdami na duże płytki, wskutek czego powstaje
obraz przypominający średniowieczny pancerz lub skorupę żółwia. Bruzdy
mają głębokość i szerokość rozmaitą, czasem są tylko w naskórku, w razie
dużego nasilenia choroby dochodzą do skóry właściwej; zabarwienie tych
bruzd jest czerwone lub sinoczerwone, w głębi ich stwierdza się sączenie
1 rozpad. Mają one ułożenie poprzeczne do kierunku wzrostu ciała i koń
czyn, co tłumaczy się tym, że nawarstwienia rogowe powstają w bardzo wczes
nym okresie życia płodowego, dotyczą całej skóry i skutkiem wzrostu ciała
pękają wytwarzając wspomniane bruzdy. Następuje przy tym wywinięcie,
a czasem nawet całkowite wygładzenie warg i powiek, tak że gałki oczne
i wyrostki zębodołowe mogą być odsłonięte, nos, skutkiem napięcia skóry
twarzy ułega spłaszczeniu, a-przewody nosowe, wypełnione nawarstwieniami
rogowymi, są niedrożne, małżowiny uszne są niekształtne, płaskie, sztywne,
przylegają mocno do czaszki; w kątach jamy ustnej są pęknięcia szczelinowate,
narządy płciowe są również zniekształcone i niedorozwinięte, prącie jest małe,
worek mosznowy spłaszczony, wargi sromowe wywinięte, palce i dłonie są
w stanie przykurczu, ustawienie stóp może być nieprawidłowe, koślawe lub
szpotawe.
Wszystkie opisane zmiany składają się na obraz potworka i tak dalece
upośledzają czynności życiowe, że noworodki te umierają w kilka godzin lub
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dni po przyjściu na świat, skutkiem niemożności przyjmowania pokarmów
i trudności oddychania.

Budowa histologiczna
s k ó r y wykazuje bardzo wybitne
zgrubienie warstwy rogowej, która wytwarza masę zbitą, jednolitą; komórki
warstwy ziarnistej są zwyrodniałe, cała ta warstwa jest jednakże silnie zgru
biała. Brodawki skóry właściwej są wydłużone, tkanka łączna obrzęknięta,
naczynia krwionośne są łiczne, rozszerzone i wypełnione krwią.
Gruczoły potowe i narządy włosowe większych zmian nie wykazują,
jednakże w sąsiedztwie rozpadłin, oddzielających pojedyńcze płytki rogowe,
mają one kierunek nieprawidłowy, skutkiem rozciągnięcia skóry równolegle
do jej powierzchni.
E t i o l o g i a r y b i e j ł u s k i płodowej nie jest znana, w każdym
razie tłumaczenie pochodzenia jej zakażeniem kiłowym rodziców (Ingmann)
nie jest przekonywujące.
Prócz odmiany złośliwej opisywano łagodną postać rybiej łuski pło
dowej; hiperkeratoza jest w takich wypadkach równomierna, skutkiem czego
powierzchnia skóry jest gładka, równa, jak gdyby polakierowana; na twarzy
i na głowie stwierdza się łuski, mocno do podłoża przylegające, często lśnią
ce; skóra pod nimi jest zazwyczaj zaczerwieniona, co skłania niektórych
autorów do zbłiżania tego schorzenia do rogowacenia wrodzonego ichtiotyanego, opisanego poniżej.
N a stopach i na podeszwach naskórek jest zgrubiały, przy czym zgru
bienie może tworzyć warstwę gładką, równą, woskową łub też poprzedziełaną głębokimi bruzdami i nierówną, jak to widzimy w rogowcu dziedzicz
nym dłoni i stóp. Nie upoważnia to jednak do utożsamiania obu tych scho
rzeń, ponieważ rogowiec dłoni i stóp jest schorzeniem dziedzicznym, nato
miast dziedziczenie rogowacenia wrodzonego nie jest jeszcze udowodnione,
a więcej danych przemawia za tym, że nie jest to nieprawidłowość dzie
dziczna.
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Zmiany w narządach
wewnętrznych
tych płodów
są mało zbadane. Stwierdzano zwyrodnienie tarczycy z rozwojem w niej
włóknistej tkanki łącznej; trudno jednak osądzić, czy zmiany te są przy
czyną nieprawidłowego rozwoju skóry, czy też objawem towarzyszącym;
w innych narządach wewnętrznych stwierdzono zmiany nieswoiste, jak zapałenie płuc, przerost grasicy i przekrwienie opon mózgowych.
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HYPERKERATOSIS

ICHTIOTYCZNE.

ICHTHYOSIFORMIS

CONGENITALIS

Wrodzone rogowacenie ichtiotyczn e zazwyczaj bywa umieszczane
i omawiane łącznie z rybią łuską płodową — icbthyosis foetalis, jako jej
odmiana łagodna. Dotąd jednak bynajmniej nie jest pewne, czy obydwa
te stany są odmianami, pierwsza złośliwą, druga łagodną, tego samego
schorzenia; raczej przypuszczać należy, że tak zwane wrodzone rogowacenie
ichtiotyczne obejmuje schorzenia niejednolite, z których jedne można oceniać
istotnie jako postać łagodną rybiej łuski płodowej, inne zaś stanowią cho
robę odrębną. Kwestia ta nie dojrzała jednakże do rozstrzygnięcia osta
tecznego.
Wrodzone rogowacenie ichtiotyczne często bywa nazywane Erythrodermia
formis;

ichthyosi-

wobec tego jednak, że wszelkie erytrodermie są w zasadzie stanami zapalnymi, w ro

gowaceniu ichtiotycznym zaś istota zmian polega na nieprawidłowości rogowacenia, nazwę
tę (Erythrodermia

ichthyosiformisj,

nadaną schorzeniu przez Brocąa,

uznać należy za mniej

trafną.

Zmiany istnieją zazwyczaj już przy urodzeniu dziecka; skóra w całości
jest zaczerwieniona, co właśnie skłoniło Brocqa do zaliczenia tej choroby do
erytrodermii; jest ona pokryta dużymi, lśniącymi łuskami, poprzedzielanymi
powierzchownymi bruzdami; niekiedy naskórek nadmiernie rogowaciejący
jest wyraźnie brodawkowaty i może przypominać skórę rybią jeżastą (icbthyo
sis histrix). Istnieją jednak duże różnice pomiędzy tymi schorzeniami; w ro
gowaceniu ichtiotycznym zmiany są szczególnie wyraźne w fałdach i zgię
ciach nad dużymi stawami, a więc w okolicach oszczędzanych w łusce ry
biej; często zajęte są stopy i dłonie, a niekiedy na skórze zmienionej powstają
powierzchowne pęcherze, często istnieje nadmierny wzrost włosów i paznokci,
oraz wzmożone pocenie; czasem rogowacenie nadmierne dotyay również
błon śluzowych.
Stan ogólny tych chorych może być dobry, niekiedy jednak stwierdza
się rozmaite zboczenia fizyczne i umysłowe.
Zmiany histologiczne polegają na zgrubieniu naskórka, zwłaszcza zaś
warstwy rogowej; brodawki skóry właściwej mogą być wydłużone bardzo
wybitnie.
Rogowacenie ichtiotyczn e
stępującymi:

różni się od rybiej

łusk i

cechami

na

w rogowaceniu ichtiotycznym zmiany istnieją już przy urodzeniu;
hyperkeratoza jest znacznie wybitniejsza i często brodawkowata;
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często występuje nadmierne pocenie, nigdy nie stwierdza się stanu
suchości, charakterystycznego dla rybiej łuski;
skóra po usunięciu nawarstwień rogowych częstokroć wykazuje
wyraźne zaczerwienienie, okołiczność ta nie zawsze jednakże występuje;

Erythrodermia ichthyosiformis cong., dawniej zwana rybią łuską jeżastą
icbthyosis histrix.

—

umiejscowienie zmian jest odmienne, w szczególności często za
jęte są Zgięcia stawów;
rogowacenie nadmierne dotyczyć może błon śluzowych, skóry dłoni
i stóp.
Leczenie jest takie same jak rybiej łuski.

IV.

WRODZONE ROGOWACENIE

MIESZKOWE

KERATOSIS FOLLICULARIS CONGENITA

Nadmierny rozwój warstwy rogowej w ujściach mieszków włosowych
i powstawanie tu czopów rogowych nałeżą do zjawisk bardzo częstych. H i 
perkeratoza mieszkowa może towarzyszyć rozmaitym innym schorzeniom;
występuje ona w chorobach zakaźnych, przykładem czego jest nadmierne
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Ryc. 15.
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rogowacenie mieszkowe w kile, lues lichenoides, w gruźlicy, tuberculosis
Uchenoides, w grzybicach, trichophythiasis lichenoides;
w zatruciach: osutki toksyczne, wywołane przez związki złotowe,
lub arsenowe mogą być złożone z wykwitów przymieszkowych z wy
twarzaniem czopów rogowych;
pod wpływem działania czynników zewnętrznych, takich jak oleje,
terpentyna, barwniki, rozmaite węglowodory i dziegcie, które mogą
wywołać powstawanie stanów zapalnych skóry z rogowaceniem miesz
kowym (acne picea);
w chorobach przemiany materii, w szczególności w awitaminozach
rozmaitego rodzaju, wywołujących nierzadko zaburzenia w procesach
rogowacenia i prowadzących do powstawania czopów rogowych
w ujściach mieszków włosowych.
Prócz tego rogowacenie mieszkowe towarzyszyć może innym okreśłonym chorobom skóry; wymienić tu należy w pierwszym rzędzie łupież czer
wony mieszkowy, liszaj czerwony oraz niektóre postacie twardziny ognisko
wej. Wreszcie rogowacenie mieszków włosowych może powstać na tle skazy
wrodzonej; postacią najczęstszą i najbardziej typową wrodzonego rogowace
nia mieszków jest uogólnione rogowacenie mieszkowe — keratosis follicularis seu suprajollicularis, aęsto zwane liszajem mieszkowym (lichen pilaris).
Zmiany polegają tu na obecności w ujściu mieszków włosowych czopów
rogowych wiełkości ziarna maku, barwy ciełistej, woskowej, popiełatej,
a czasem aarnej, często zawierających w środkowej części włos. Skóra oto
czenia może nie wykazywać zmian lub też jest zaczerwieniona, albo też ma
zabarwienie sinicze — keratosis follicularis alba et rubra. Niekiedy czopy
rogowe są tak nieznaczne, że w ujściu mieszków tkwi jedynie niewielka
łuska keratotyana; jeśli natomiast czopy są duże, po odpadnięciu lub zeskro
baniu ich pozostaje zagłębienie bliznowate. Siedliskiem najczęstszym tych
zmian są kończyny górne po stronie prostowników, boczne części tułowia
i pośladki, gdzie granica zmian jest ostra, odgraniaona linią łukowatą, wy
pukłą do góry; często zajęte są podudzia po stronie zewnętrznej i tyłnej;
okołice łojotokowe i pocące się są zazwyczaj oszczędzone; czasem zmiany te
są uogółnione, zajmując grzbiet, szyję i brzuch.
Układ ich jest zazwyczaj symetryczny, rozłożenie równomierne, rzad
sza dążność do grupowania, przy czym drażnienie zewnętrzne usposabia do
powstawania zmian skupionych.
Rogowacenie mieszkowe jest częstsze u osobników o budowie asteniczej,
o konstytucji limfatycznej; u osobników gruźliczych oraz u kobiet z sinicą
goleni (erythrocyanosis).
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Jako zabiegi lecznicze wchodzą w rachubę szlifowanie skóry pumeksem
oraz częste kąpiele zwykłe, alkaliczne, mydlane z użyciem mydła salicylo
wego i rezorcynowego; latem wskazane są energiczne naświetlania słoneczne,
zimą — promieniami pozafiołkowymi. Prócz tego można stosować środki
oraz zabiegi przytoczone w rozdziale o łusce rybiej.
Rola rogowacenia mieszkowego w zaniku robakowatym — atrophodermia uermicularis — niezupełnie jest jasna. Być może istota tego scho
rzenia polega na występowaniu w ujściach mieszków włosowych dużych a o pów rogowych, po odpadnięciu których pozostają charakterystyczne dla tego
schorzenia blizny.
Rogowacenie mieszków zawsze towarzyszy zboczeniu owłosienia, zwa
nemu włosami paciorkowatymi — moniletńx, w którym stwierdza się nie
prawidłowy wzrost włosa z towarzyszącymi zmianami w rogowaceniu sa
mej torebki.
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Do umiejscowień rzadszych należy skóra twarzy; siedliskiem częstszym
jest natomiast zewnętrzna część brwi; występują tu plamy czerwone, po
kryte łuseczkami łupieżowatymi i drobnymi grudkami mieszkowymi; skóra
w tych miejscach może ulec lekkiemu zanikowi; często powstają tu poza tym
nieznaczne rozszerzenia naczyń krwionośnych. Schorzenie to, noszące nazwę
uletythema ophryogenes, może dotyczyć również innych części twarzy, szyi,
a czasem nawet tułowia; związek jego ze złuszczaniem łuszczycowatym
wciąż jeszcze nie jest wyjaśniony.
Zmiany histologiczne w rogowaceniu mieszkowym są bardzo proste:
ujście mieszka włosowego jest rozszerzone i wypełnione masami rogowymi,
tworzącymi czop wielowarstwowy uciskający na ściankę mieszka, która po
pewnym czasie wyraźnie cieńczeje i ulega zanikowi; w otoczeniu mieszka
może się rozwinąć nieswoisty stan zapalny, niekiedy skupiają się tu komórki
plazmatyczne i olbrzymie, co może utrudnić różnicowanie z gruźlicą liszajowatą lub gmdkowo-zgorzelinową.
Etiologia rogowacenia mieszkowego nie jest jasna, z jednej strony bo
wiem nie ulega wątpliwości, że zmiany są wrodzone i że istnieje wyraźna
skłonność do ich dziedziczenia; z innej znowu strony stan ustroju, skłonność
do gruźlicy, czynności gruczołów dokrewnych wydają się sprzyjać jej roz
wojowi.
Zmiany występują już w dzieciństwie, stopniowo nasilają się i w wieku
20—25 lat osiągają szczyt swego rozwoju, potem zaś mogą stopniowo ustę
pować. Schorzenie nie wpływa na stan ogólny chorych i ma doniosłość wy
łącznie kosmetyczną, może jednak niekiedy sprawić trudności w odróżnianiu
od innych schorzeń, wymienionych na wstępie tego rozdziału.
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Nazwą liszaja kolczystego, lichen spinulosus, a lepiej kolczystego rogo
wacenia mieszkowego, hyperkeratosis follicularis spinulosa, określamy rogo
wacenie mieszkowe, w którym czop rogowy, tkwiący w ujściu mieszka wło
sowego, przybiera cechy małego kolca; kolec ten długości około i mm tkwi
w mieszku włosowym i często jest otoczony małą łuseczką; mieszki opatrzone
takimi kolcami mogą być równomiernie rozsiane lub, co zdarza się częściej,
skupione w gromadki; najwyraźniej występuje liszaj kolczysty na bocznych
częściach tułowia, mniej wyraźnie ria kończynach. Liszaj kolczysty nie jest
odrębną chorobą ani szczególną postacią liszaja mieszkowego;
powstanie
jego związane jest z odrębną właściwością reakcyjną skóry, polegającą na
wytwarzaniu czopów kolczystych w rozmaitych stanach chorobowych miesz
ków włosowych. W związku z tym spostrzegamy go zarówno w liszaju miesz
kowym jak w osutce kiłowej liszajowatej (lues lichenoides), w gruźlicy liszajowatej (tuberculosis lichenoides), w liszaju czerwonym mieszkowym
i w szeregu innych chorób.
Wreszcie pod nazwą keratosis follicularis contagiosa Morrow—Brooke
znana jest szczególna odmiana nieprawidłowości rogowacenia mieszków wło
sowych; wbrew swej nazwie polega ona nie na zakażeniu, lecz najprawdo
podobniej na wrodzonej nieprawidłowości w rogowaceniu ujść mieszków
włosowych. Zmiany polegają na powstawaniu, głównie na bocznych częściach
tułowia i na kończynach, dużych czopów rogowych wewnątrzmieszkowych
przypominających zaskórniki; jednocześnie istnieją kropkowate i guzkowate
rogowacenia na podeszwach i na dłoniach, paznokcie wykazują rozmaite znie
kształcenia, na błonach zaś śluzowych rozwijają się ogniska rogowacenia bia
łego (leukoplakia). Zmianom tym mogą towarzyszyć nadmierne poty. Cho
roba ta może być związana z odżywianiem niedostatecznym i z głodowaniem,
toteż możliwym jest że polega ona na awitaminozie, najprawdopodobniej
A, C i D .

V.

R O G O W I E C D Z I E D Z I C Z N Y D Ł O N I I STÓP

KERATOSIS PALMARIS E T PŁANTARIS

HEREDITARIA

Charakterystyka
ogólna
schorzenia.
Rogowiec
dziedziczny dłoni i stóp jest schorzeniem dziedzicznym, zazwyczaj rodzin
nym, polegającym na nadmiernym rogowaceniu skóry dłoni, a niekiedy
innych okolic z jednoczesnym nadmiernym poceniem dłoni i stóp. Schorze
nie utrzymuje się przez całe życie osobnika.
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Ryc. i ć .

Rogowiec dziedziczny dłoni; zgrubienie naskórka przechodzi na grzbie
tową stronę palców, gdzie tworzy zaczerwienione zlewne ogniska.

ich kości. Polegają one na zgrubieniu warstw rogowych, niekiedy nieznacz
nym, często tak wybitnym, że naskórek zrogowaciały osiąga 5—8 mm gru-
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E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Rogowiec dłoni i stóp jest scho
rzeniem dziedzicznym, polega na zmianach w plazmie zarodkowej rodziców
i wykazuje cechy dziedziczenia przeważającego; jednakże postacie nietypowe
lub poronne mogą wykazywać cechy dziedziczenia ustępującego. Zazwyczaj
jest to schorzenie rodzinne, występujące w każdym pokoleniu chorej rodziny
i przekazywane potomstwu zarówno przez ojca, jak i przez matkę. Częstość
schorzenia jest jednakowa u obydwu płci, chociaż zdarzają się rodziny, w któ
rych dotknięci są wyłącznie mężczyźni lub kobiety. N i e zauważono skłon
ności rasowej do tego schorzenia, w niektórych okolicach jest ono jednak
częstsze. Przykładem może służyć wyspa Meleda, znajdująca się w sąsiedz
twie wybrzeża dalmatyjskiego. Zboczenie to jest tak częste u mieszkańców
tej wyspy, że nadano mu nazwę choroby meledyjskiej, która różni się jednak
od rogowca klasycznego tym, że schorzenie dotyczy nie tylko dłoni i stóp
i wykazuje cechy dziedziczenia ustępującego.
Zmiany
s k ó r n e . Zmiany umiejscowione są po stronie zgina
jącej dłoni i stóp, a niekiedy przechodzą na grzbietową powierzchnię palców
oraz na podudzia wzdłuż ścięgna Achillesa, na przedramiona zaś wzdłuż
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bości, niekiedy zaś wytwarza nawarstwienie kilkucentymetrowe. Warstwy
rogowe mogą być jednolite, naskórek jest żółty, woskowy, przeświecający,
a powierzchnia jego zachowywać może rysunek prawidłowy. Częściej jednak

Ryc. 17.

Rogowiec dziedziczny stóp; wybitne nawarstwienia rogowe prze
chodzą na skórę podudzi wzdłuż ścięgien Achillesa.

Zgrubiały naskórek podzielony jest głębokimi bruzdami, skutkiem czego wy
twarzają się brodawkowate wyniosłości i zagłębienia, nadające powierzchni
wybitną szorstkość. Skutkiem zgrubienia naskórka ruchy są utrudnione, dło
nie lekko zgięte, palce sztywne, niekiedy o kształcie stożkowatym, czasami,
odwrotnie, szersze w okolicy paliczków paznokciowych; paznokcie mogą być
również zmienione, płytka jest gruba, szponowata, łożysko wykazuje objawy
rogowacenia nadmiernego. Zgrubiałe okolice są zazwyczaj otoczone obwódką
różową I — 2 mm szerokości.
W przypadkach nietypowych zmiany dotyczą nie tylko skóry dłoni, lecz,
jak to bywa w chorobie meledyjskiej, zajmują również podudzia, skórę ple
ców, kolan oraz innych okolic.
Niekiedy stwierdzano obecność zgrubień również na błonach śluzo
wych. Częstym objawem towarzyszącym jest pocenie nadmierne dłoni i stóp
o nasileniu nader rozmaitym, niekiedy jest ono tak wybitne, że krople potu
nieustannie spływają po dłoniach. Skutkiem rozmiękania i dodatkowych za
każeń naskórek może być rozpulchniony, zmacerowany, oddziela się płatami,
powierzchnia jego pokryta jest cuchnącą wydzieliną.
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Przebieg
schorzenia.
Choroba rozpoayna się wkrótce po
urodzeniu, prawie zawsze w pierwszym roku życia; przypadki, w których
zmiany zjawiają się później, należą do rzadkości.

Rogowiec dziedziczny stóp.

Początek choroby polega na szybko postępującym zgrubieniu naskórka
dłoni i stóp oraz na obecności różowej, lekko zapalnej obwódki w otoczeniu
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naskórka zgrubiałego; często już przed okresem zgrubienia naskórka skóra
jest lekko zaczerwieniona. Schorzenie utrzymuje się przez całe życie osob
nika chorego, niekiedy jednak w okresie ciąży u kobiet oraz w zimie nastę
puje poprawa; pod wpływem pracy fizycznej i wysokiej temperatury oto
czenia stan skóry pogarsza się. Pewną rolę w powstawaniu schorzenia odgry
wać może pokrewieństwo rodziców, spostrzegano, że na terytoriach małych,
nie łąaących się z szerszym światem, wśród ludności zawierającej związki
małżeńskie w wąskim gronie •—• choroba ta jest częsta.

Ryc. 19.

Rogowiec dziedziczny kropkowały i brodawkowaty.

Jako postać poronną rogowca wymienić należy występujące w niektó
rych rodzinach i nie znajdujące innego wytłumaczenia zaczerwienienie skóry
na stopach i na dłoniach z jednoczesnym poceniem wzmożonym. Czasami
zmiany w rogowcu dziedzicznym nie są zlewne, lecz kropkowate, ogniskowe
lub smugowate, keratosis punctata aut linearis. Cechy morfologiczne tych
wykwitów są bardzo rozmaite i dotąd trudno ustalić, czy tworzą one grupę
jednolitąi
S t a n o g ó l n y c h o r y c h jest zazwyczaj dobry, jednakże skut
kiem trudności w pracy i w życiu codziennym oraz wobec braku powodzenia
leczenia chorzy są w stanie depresji. Niekiedy zachodzą zmiany w kośćcu,
polegające na zgrubieniu i zniekształceniu z wytwarzaniem licznych wybu
jałości okostnowych (exostoses).
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W rozpoznaniu różnicowym wchodzą w rachubę stany następujące:
rybia łuska — w schorzeniu tym zmiana dotyczy skóry w całości,
a hiperkeratoza na dłoniach nie jest tak wybitna, jak w rogowcu dzie
dzicznym; skóra jest w tym schorzeniu sucha, a pocenie zmniejszone.
rogowacenia związane z pracą zawodową nie są dziedziczne, ule
gają dużym wahaniom w zależności od charakteru pracy, wybitniejsze
są w okolicach ulegających większemu urazowi, nie występują na sto
pach, nie towarzyszy im pocenie nadmierne i obwódka zapalna;
zgrubienie naskórka wskutek przewlekłego zatrucia arsenem nie jest
dziedziczne, niekiedy udaje się stwierdzić zażywanie arsenu lub pracę
przy związkach arsenowych; brak nadmiernego pocenia i obwódki za
palnej; niekiedy istnieją natomiast inne objawy zatrucia arsenem;
różnicowanie z łuszczycą i z liszajem czerwonym jest znacznie
łatwiejsze; opiera się ono na stwierdzeniu typowych dla tych schorzeń
zmian w innych okolicach skóry oraz na przebiegu tych schorzeń prze
mijającym, często nawrotowym, nie zaś trwale utrzymującym się, jak
to widzimy w rogowcu dziedzicznym.
L e c z e n i e . Uleczenie tej nieprawidłowości jest niemożliwe, odpo
wiednia pielęgnacja skóry jest jednak konieczna. Należy w tym celu postę-
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Czasem zęby wykazują zmiany charakterystyczne dla krzywicy; niekiedy
w stanie ogólnym stwierdza się zaburzenia gruczołów dokrewnych.
Powikłania w przebiegu tego schorzenia związane są z zakażeniem
wtórnym, rozpoczynającym się zazwyczaj w głębi fałdów pomiędzy ognis
kami zgrubiałego naskórka.
Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Naskórek jest wyraźnie zgrubiały we
wszystkich warstwach, jednakże najbardziej w warstwie rogowej, lśniącej
i ziarnistej; naskórek żywy jest rozpulchniony, mostki międzybrodawkowe
są wyraźne, komórki naskórka są obrzęknięte; skutkiem wydłużenia brodawek
sople międzybrodawkowe są długie.
W skórze właściwej stwierdza się przekrwienie, nieznaczne nacieki
w otoczeniu naczyń, a niekiedy objawy lekkiego stanu zapalnego, zwłaszcza
jeżeli wycinek pochodzi z obwódki otaczającej chore ognisko. Gruczoły po
towe są liczne i znaanie powiększone.
Rozpoznanie
schorzenia jest łatwe; wystarcza stwierdzenie, że
zmiany wystąpiły we wczesnym dzieciństwie, są dziedziczne i polegają na
nadmiernym rogowaceniu skóry dłoni i stóp.
Pamiętać należy, że charakterystyczna pod względem morfologicznym
sinawoczerwona obwódka ognisk hiperkeratotycznych niekiedy nie występuje
lub okresowo znika.
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pować w sposób następujący: chorzy nie powinni wykonywać pracy fizycz
nej, częste kąpiele, zwłaszcza alkaliczne i mydlane, są bardzo korzystne.
Jeżeli istnieją głębokie bolesne pęknięcia naskórka, należy zalecić stosowanie
kąpieli ściągających.
D l a usnięcia warstw rogowych zalecić należy częste smarowanie skóry
dłoni na noc mydłem szarym lub maściami obojętnymi z dodatkiem
10% kwasu salicylowego:
Rp.: Acidi salicylici 5.0—lo.o, Ung. diachylon Hebrae ad loo.o, lub
przykładanie plastra salicylowego 10—20%.
Chorzy powinni szlifować skórę dłoni pumeksem, pilnikiem lub ścinać
nawarstwienia rogowe ostrym nożem (żyletką).
Wszystkie inne metody, jak np. leczenie wyciągami gruczołów dokrew
nych, naświetlaniami promieniami X lub granicznymi mają charakter próbny
i zwykle zawodzą całkowicie.

VI.

O D D Z I E L A N I E SIĘ N A S K Ó R K A

PĘCHERZOWE

DZIEDZICZNE

E P I D E R M O L Y S I S BETLLOSA H E R E D I T A R I A

Charakterystyka
ogólna
s c h o r z e n i a . Pęcherzowe
dziedziczne oddzielanie się naskórka jest schorzeniem rzadkim, niekiedy
rodzinnym, zawsze dziedzicznym. Zmiany skóry istnieją niekiedy już przy
urodzeniu dziecka i polegają na występowaniu, głównie w miejscach ura
zów, pęcherzy lub oddzielaniu się naskórka od skóry właściwej. Choroba
przebiegać może pod dwiema postaciami: zwykłą i zniekształcającą, epidermolysis bullosa hereditaria simplex oraz epidermolysis bullosa hereditaria
dystrophica.
Etiologia
i patogeneza.
Przyczyny wywołujące schorze
nie nie są znane, wiemy jedynie, że jest ono wrodzone i dziedziczne, często
rodzinne. Dziedziczenie ma cechy przeważające w postaci zwykłej, ustępujące
a czasem przeważające — w zniekształcającej. Nierzadko, zwłaszcza w po
staci zniekształcającej, stwierdza się pokrewieństwo rodziców osobników
chorych. Schorzenie występuje z jednakową częstością u obu płci, jest częst
sze u Żydów niż u Polaków. Mechanizm występowania zmian chorobowych
nie został wyjaśniony, możliwe, że odgrywają tu rolę czynniki następujące:
pobudliwość naczyniowa i skłonność do wysięku, w wyniku czego
rozwija się stan zapalny i wytwarzają się pęcherze oddzielające na
skórek;
14
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wadliwa budowa skóry, w szczególności tkanki elastycznej z po
granicza skórno-naskórkowego, co prowadzi do osłabienia połączenia
tych części powłok;
wadliwa czynność gruczołów dokrewnych i nieprawidłowości
przemiany wodnej.

Ryc. 20. Oddzielanie się naskórka pęcherzowe dziedziczne. Płaskie pę
cherze, a raczej oddzielanie się naskórka w miejscach urazów.

umiejcowione są one na palcach, na dłoniach i na stopach, zwłaszcza zaś
w okolicy stawów łokciowych i kolanowych, na szyi oraz w pasie; błony
śluzowe zmian nie wykazują. Powstawanie pęcherzy niekiedy poprzedzone
bywa uczuciem swędzenia i pieczenia. Postać ta wykazuje dziedziczenie
przeważające.
*
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Zmiany
s k ó r n e . P o s t a ć z w y k ł a . W rozmaitych oko
licach skóry, w szczególności jednak w miejscach ulegających urazom mecha
nicznym, występują pęcherze zawierające treść surowiczą, a po urazach sil
niejszych — surowiczo-krwawą. Pęcherze te najczęściej mają rozmiary fasoli,
niekiedy jednak dochodzą do wielkości jaja kurzego; początkowo są one do
brze napięte, kopulaste, po pewnym czasie pokrywa ich wiotczeje, treść staje
się surowiczo-ropna, skutkiem czego przekształcają się one w niesztowice
i stopniowo przysychają. W tej postaci po wygojeniu pęcherza nie powstają
blizny, ani ścieńczenie naskórka lub przebarwienie; zmiany skórne polegają
więc wyłącznie na powstawaniu pęcherzy w miejscach urazów. Najczęściej
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P o s t a ć z n i e k s z t a ł c a j ą c a . Początek choroby może być nieco
późniejszy niż w postaci zwykłej; rozpoczyna się ona najczęściej pomiędzy
pierwszym rokiem życia i okresem dojrzewania płciowego. Wygląd i roz
mieszczenie pęcherzy są takie same jak w postaci poprzedniej, jednakże
w postaci zniekształcającej, po ustąpieniu pęcherzy powstają blizny, toteż
okolice najczęściej nawiedzane przez pęcherze (dłonie, okolice stawów) po
kryte są skórą suchą, ścieńczałą i bliznowatą. N a bliznach tych widoczne są

Ryc. 21.

Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica. Bliznowacenie skóry,
zanik i brak paznokci.

drobne, wielkości ziarnka maku, białawe grudki, przeświecające przez na
skórek. Badanie histologiczne wykazuje, że są to torbiele pochodzące z miesz
ków włosowych i z przewodów gruczołowych niedrożnych skutkiem blizno
wacenia powierzchni. Blizny są wiotkie, często przebarwione, początkowo
aerwone, często pokryte pęcherzami świeżymi. Czasem w bliznach wystę
pują białe, wyniosłe grudki o rozmaitej spoistości, polegające na zgrubieniu
naskórka i zwyrodnieniu skóry właściwej, (varietas albopapuloidea Passim).
W 2 0 % przypadków pęcherze umiejscowione są również na błonie ślu
zowej jamy ustnej, przełyku, gardzieli, narządów płciowych kobiecych i na
spojówkach gałek ocznych. Prócz tego wystąpić tu mogą ogniska rogowace
nia białego (leukoplakia). Pęcherze umiejscowione na powiekach, na sąsia-
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dujących częściach palców, na wargach mogą doprowadzić do zrostu tych
części skóry.
Stan ogólny skóry wykazuje niejednokrotnie rozmaite nieprawidłowości
w postaci owłosienia nadmiernego lub ubytków włosów albo ich budowy
nieprawidłowej, dermografizmu, przebarwień, pocenia nadmiernego, sinicy
kończyn. Bardzo charakterystyczną cechą postaci zniekształcającej są zmiany
paznokci, które są łamliwe, cienkie, pofałdowane i bardzo często wypadają
lub ulegają stopniowemu zanikowi.
Małżowiny uszne i palce mogą wykazywać objawy zaniku. Włosy na
głowie, pod pachami i w otoczeniu części rodnych są suche, łamliwe, często
przerzedzone, skóra w tych okolicach może być również bliznowata.
Niekiedy zmiany skóry i przydatków polegają nie na bliznowaceniu
i zaniku, lecz na przeroście, w związku z czym stwierdza się objawy stanu
ichtiotycznego, rogowacenie nadmierne, szponowatość paznokci. Dlatego też
niektórzy autorzy odróżniają dwie odmiany zniekształcającego dziedzicznego
oddzielania naskórka — przerostową i dysplastyczną.
S t a n o g ó l n y c h o r y c h . W postaci zwykłej stan ogólny cho
rych może być dobry, niekiedy jednak stwierdza się u nich astenię i pobudli
wość nerwową. W postaci zniekształcającej zmiany te są wybitniejsze, a nie
kiedy występują wyraźnie zaburzenia nerwowe, jak padaczka, niedorozwój
umysłowy oraz rozmaite cechy degeneracyjne. Częste są u tych chorych
również zaburzenia układu dokrewnego; nie stwierdzono jednak żadnego
charakterystycznego lub stałego zespołu dokrewnego; przeciwnie, obraz jest
zmienny, wielopostaciowy. T a k więc spostrzegano niewydolność jajników,
zaburzenia czynności tarczycy z obniżeniem jej czynności, zaburzenia nad
nerczy, obrzęk śluzakowaty i inne zmiany. W e k r w i zmian charakterystycz
nych nie ma; niekiedy zaznacza się skłonność tkanek do obrzęku i zatrzyma
nia płynów. Kościec i zęby mogą wykazywać objawy krzywicy.
P r z e b i e g choroby.
Choroba w postaci zwykłej istnieje często
już przy urodzeniu, postać zniekształcająca ujawnia się później.
Schorzenie ma przebieg przewlekły, ulega jednak z wiekiem osłabieniu;
niekiedy, zwłaszcza w przypadkach lekkich, może ono ulec uleczeniu; ciąża
wpływa korzystnie na jego przebieg, odwrotnie w okresie miesiączkowania
objawy częstokroć ulegają nasileniu.
Rozmiary i liczba pęcherzy zależą od nasilenia schorzenia i siły urazu
oraz ulegają dużym wahaniom u tego samego osobnika; pęcherze zjawiają
się na skórze pozornie zupełnie zdrowej. Niekiedy urazy tak nieznaczne
i nieodłączne od normalnego życia, jak ucisk ubrania, siedzenie lub nawet
potarcie skóry wystarczają do wywołania pęcherza. Zjawiać się mogą one
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już po upływie kilku minut po urazie — co bywa najczęściej, niekiedy jed
nak dopiero po kilkunastu godzinach. Czy urazy chemiczne, świetlne i roz
maite inne mogą również wywoływać powstawanie pęcherzy, jest wątpliwe.
Klimat gorący, pocenie, podwyższenie ciepłoty otoczenia są czynnikami uspo
sabiającymi do ich występowania.
Zmiany
histologiczne.
W naskórku, na rozmaitej jego
głębokości lub na pograniczu skórno-naskórkowym wytwarzają się pęcherze
wypełnione płynem surowiczym. Powstają one skutkiem rozsuwania tkanki
przez skupiający się płyn. Powstawanie ich ułatwione jest nieprawidłową
budową skóry, gdyż w miejscach pozornie zdrowych spostrzegano drobne
szczelinki, świadczące o zmniejszonej odporności mechanicznej skóry.
Włókna elastyczne w górnych warstwach skóry są nieliczne, zanikłe, niekiedy
brakuje ich całkowicie. Płyn pęcherzy zawierać może pojedyncze limfocyty
i komórki eozynochłonne, czasem jest ich więcej, tak że liczba ich dochodzić
może do 15—20%; płyn ten jest jałowy. Wspomniane powyżej drobne tor
biele powstają wskutek ucisku blizn na przewody gruczołów potowych
i mieszków włosowych.
Rozpoznanie.
Rozpoznanie dziedzicznego oddzielania się na
skórka jest łatwe. Schorzenie ma przebieg i początek typowy, a w postaciach
rozwiniętych i zniekształcających ma również znamienny obraz morfolo
giczny. Trudności powstać mogą jedynie u noworodków na początku scho
rzenia oraz w postaciach ujawniających się w latach późniejszych. Najważ
niejszą cechą diagnostyczną jest występowanie pęcherzy w miejscach urazów.
R o k o w a n i e . Schorzenie nie zagraża życiu i z tego punktu widze
nia rokowanie jest korzystne. Zaliczyć go jednak należy do ciężkich, a to
z uwagi na cierpienia moralne i trudności w życiu i przy pracy, jakie odczu
wają chorzy. Z wiekiem schorzenie ulega poprawie, a nawet niekiedy ule
czeniu samoistnemu.
Rokowanie u noworodków powinno być ustalone z dużą ostrożnością,
w postaciach ciężkich może bowiem nastąpić zejście śmiertelne.
Leczenie.
Leczenie przyczynowe pęcherzowego oddzielania się
naskórka nie jest znane; zalecić można jednak następujące postępowanie:
leczenie wynikające ze wskazań związanych z ogólnym stanem chorego za
leży od rodzaju schorzenia podstawowego: jest to leczenie przeciwkiłowe
u potomstwa rodziców kiłowych, stosowanie przetworów wapnia i witaminy
D u krzywiczych, w razie stwierdzenia cech określonej dysendokrynozy za
stosować należy wyciągi odpowiednich gruczołów. W przeciwnym razie
można stosować leczenie wielogruczołowe; niekiedy spostrzegano poprawę
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w leczeniu adrenaliną i tyreoidyną; jest to jednak leczenie badawae. Widy
wałem poprawę po stosowaniu dużych dawek wyciągu z wątroby.
Leaenie bodźcowe i fizykalne zazwyczaj skutku nie odnoszą.
Leczenie próbne lub badawcze ma niewątpliwie charakter empiryany.
Leczenie miejscowe: a ę s t e kąpiele są nader korzystne w leaeniu pęche
rzowego oddzielania się naskórka; w razie licznych zakażeń wtórnych można
przepisać kąpiele odkażające; niekiedy korzystne są kąpiele dziegciowe; po
kąpieli należy przypudrować skórę talkiem z dodatkiem i — 2 % kwasu bo
rowego; skórę suchą, bliznowatą natłuścić można maścią łagodzącą (Ung.
leniens) lub kremem obojętnym.
W razie obecności niesztowic lub innych wykwitów związanych z zaka
żeniem wtórnym, zastosować należy maść rtęciową żółtą (Ung.
contra
impetigo ).,
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X

WRODZONE SCHORZENIA UKŁADOWE
Dział ten zawiera dwa zespoły skórno-nerwowe — chorobę Reckling
hausena i chorobę Pringle, oraz jeden zespół skórno-naczyniowy — chorobę
Rendu—Oslera.
Zmiany kliniczne i anatomiczne są w tych chorobach bardzo rozmaite,
choroby te są jednak dziedziczne i dotyczą nie tylko skóry, lecz również
układu nerwowego lub naczyniowego, co nadaje im cechy schorzeń układo
wych. Stoją one na pograniczu dermatologii i innych działów medycyny,
na czym polega ich doniosłość praktyczna i dydaktyczna.

I.

CHOROBA RECKLINGHAUSENA

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba Recklinghausena, zwa
na często nerwowłókniakowatością, neurofibromatosis, a ostatnio neurinomatosis, polega na wrodzonej skazie rozwojowej zewnętrznego listka (ectodermy) i jego pochodnych. Widoczne objawy chorobowe istnieją już przy
urodzeniu lub występują wkrótce po urodzeniu i utrzymują się przez całe
życie osobnika; umiejscowione są one w rozmaitych narządach, przede wszyst
k i m zaś w skórze i w układzie nerwowym ośrodkowym i obwodowym.
Patologia
ogólna
schorzenia.
Choroba Recklinghau
sena jest schorzeniem dosyć rzadkim, występującym w rozmaitych rasach
ludzkich, częściej u mężczyzn niż u kobiet ( 6 5 % i 35% przypadków).
Początkowo przypuszczano, że zmiany dotyczą wyłącznie nerwów obwo
dowych i polegają na nowotworowym rozroście otaczającej je włóknistej
tkanki łącznej. Pogląd ten uzasadnił nazwę neurofibromatosis, nadaną cho
robie przez Recklinghausena. Obecnie wiemy, że istota schorzenia polega
na wadzie rozwojowej pochodnych ektodermy i że przerost dotyczy nie tylko
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łącznotkankowych otoczek nerwów obwodowych, lecz głównie otoczek
Schwanna oraz gleju ośrodkowego układu nerwowego, a czasem również
komórek i włókien nerwowych. Ponadto schorzenie dotyczy również na
skórka, w którym powstają zmiany barwnikowe. Z powyższych względów
nazwą prawidłową byłaby nazwa nadana przez Cornila — neuraectodermałosis.
W zależności od umiejscowienia i rozległości zmian, choroba Reckling
hausena może być umiejscowiona, co zdarza się rzadziej, lub uogólniona, co
jest zdarzeniem częstym; może ona przybrać postać skórną, nerwową lub
mieszaną. Zawsze jednak punktem wyjściowym jest glej, otoczki Schwanna
oraz włókna i komórki nerwowe.
Zazwyczaj stan ogólny chorych również jest upośledzony, a to najpraw
dopodobniej skutkiem nieprawidłowości w narządach dokrewnych. Zmiany
występujące w kośćcu, pochodnym mezenchymy, są wtórne i zależą od
przerostu otoczek nerwów, przebiegających w okostnej i w kościach; i w tym
więc wypadku, mimo pozorów, choroba dotyczy pochodnych listka zew
nętrznego, nie zaś mezenchymy.
Zmiany barwnikowe w skórze mają cechy znamion barwnikowych,
a możliwe, że powstawanie ich związane jest z zaburzeniami rozwojowymi
zakończeń nerwowych.
Choroba Recklinghausena występuje na tle wrodzonych nieprawidło
wości rozwojowych, objawy chorobowe mogą wszakże uwidocznić się do
piero po upływie pewnego czasu po urodzeniu; nierzadko jest ona dziedzicz
na, dowodem czego jest jej rodzinne występowanie; sposób dziedziczenia
dotąd nie został zbadany.
Z m i a n y s k ó r n e . Zmiany w skórze ptjiegają na występowaniu
plam i guzów, które mogą być uogólnione lub też ograniczone do wykwi
tów nielicznych, a nawet pojedyńczych.
Zmiany
b a r w n i k o w e . Częstokroć skóra osobników dotknię
tych chorobą Recklinghausena w całości jest ciemno zabarwiona, co tłuma
czy się nadmiarem barwnika w naskórku; pochodzenie takiej melanodermii
nie jest jasne, nie ma jednak podstaw łączenia jej z niewydolnością nad
nerczy.
Bardzo typowym, prawie nieodłącznym objawem choroby Reckling
hausena są liczne plamy barwnikowe, rozsiane nieregularnie po całej skórze;
kształt ich jest owalny, brzeg zygzakowaty, barwa żółtobrunatna, przypomi
nająca barwę kawy z mlekiem, cechy ich przypominają znamiona barwnikowe
płaskie. Prócz tych plam nierzadko stwierdza się plamy o typie piegów, zna
miona barwnikowe, owłosione oraz bezbarwne.
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G u z y . Drugą cechą charakterystyczną choroby Recklinghausena są
guzy, liczba których ulega dużym wahaniom; mogą one być pojedyńcze lub
bardzo liczne, a spostrzegano niekiedy przypadki, w których liczba ich prze
kraczała lo.ooo. Wielkość ich waha się od rozmiarów ziarnka maku lub
kaszy do guzów olbrzymich, osiągających wagę 20—25 kg, co najlepiej cha
rakteryzuje ich rozmiary; te duże guzy są zawsze pojedyńcze i noszą nazwę
królewskich (tumem royale). Takie duże guzy mogą zająć całą kończynę,
wywołując na niej objawy słoniowacizny rzekomej, wyróżniającej się wiotkością tkanek i brakiem zastoju chłonki.

Ryc. 22. Choroba Recklinghausena; liczne plamy barwnikowe
i uszyputowane, niezapalne guzy.

Guzy skórne w chorobie Recklinghausena przybierają rozmaitą postać;
niekiedy są to twory rozmaitej wielkości, uszypułowane, o konsystencji
miękkiej, śluzowatej, zwisające na kształt woreczków lub kaletek — mollusca
pendula. Skóra na tych guzach ma barwę prawidłową, czasem brunatną;
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W narządach wewnętrznych istnieć mogą guzy analogiczne pod wzglę
dem budowy do występujących w skórze i wywołujące objawy rozmaite, za
leżne od ich umiejscowienia i wielkości.
Zmiany dotyczące gruczołów dokrewnych są bardziej charakterystyczne,
chociaż nie u wszystkich chorych jednakowe; najczęściej widywano zaburze-
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powierzchnia guzów bywa gładka, pomarszczona lub brodawkowata, pokryta
czasem włosami i zaskórnikami.
Inne guzy są głębsze, uwypuklające powierzchnię bardzo nieznacznie
lub nawet wcale, a przeświecające przez nią tylko swą barwą białawosinawą;
wyczuwalne są one w postaci ubytków, które robią wrażenie przepukliny,
znajdującej się w skórze lub w tkance podskórnej; tłumaczy się to ich spoi
stością wiotką, galaretowatą, znacznie mniej zbitą od otoczenia.
Wreszcie część guzów związana jest wyraźnie z pniami nerwowymi,
na których ułożona jest różańcowato; guzy takie mają konsystencję bar
dziej spoistą i mogą być bolesne przy ucisku.
W guzach większych wyczuwa się niekiedy powrózkowaty splot,
skutkiem czego sprawiają one wrażenie woreczka wypełnionego sznurami.
Guzy takie noszą nazwę neurinoma plexiforme, a wymieniony splot składa
się ze zmienionych i zgrubiałych nerwów obwodowych.
Wymienione guzy mają siedlisko rozmaite, najczęściej ułożone są syme
trycznie, aczkolwiek nieregularnie; występują one również na błonach śluzo
wych, gdzie mogą utmdniać połykanie, czynności płciowe, oddawanie mo
czu itd. Umiejscowione na języku doprowadzają do obrazu języka olbrzy
miego — macroglossia, na palcach do tzw. macrodactylii.
Stan ogólny
c h o r y c h . W większości przypadków stan
ogólny chorych wykazuje zboczenia rozmaitego rodzaju. Rozwój umysłowy
i inteligencja chorych są w % przypadków upośledzone w stopniu roz
maitym, dochodzącym niekiedy do matołlcowatości.
Zmiany kośćca są bardzo częste i różnorodne, najbardziej charaktery
styczne jest powstawanie w kościach torbieli, wypełnionych wiotką, włók
nistą tkanką, analogiczną pod względem budowy i pochodzenia do guzów
skórnych. Prócz tych zmian spotyka się rozmaite nieprawidłowości rozwo
jowe kośćca: dziwaczny kształt czaszki, zniekształcenie kręgosłupa i klatki
piersiowej, nieprawidłowości w budowie miednicy i w ustawieniu łopatek,
skrzywienie kończyn, palce brakujące lub nadliczbowe, zrost palców (syndactylia), utajone rozszczepienie kręgosłupa. W innych narządach wystę
pować mogą również rozmaite nieprawidłowości budowy, jak: wnętrostwo
(cryptorchismus), wierzchniactwo i spodziectwo (epispadia et hypospadia),
rozrost sutek (gynekomastia) i rozmaite inne nieprawidłowości.
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nia ze strony nadnerczy, a to w postaci gruczolaka lub zespołu Addisona, na
drugim miejscu pod względem częstości postawić należy akromegalię; wi
dywano jednak również zwyrodnienie tłuszczowo-płciowe, dystrophia adiposogenitdis, cukrzycę, obrzęk śluzakowaty i rozmaite inne nieprawidłowości.
W układzie nerwowym zmiany są szczególnie częste i polegają na
powstawaniu na nerwach obwodowych i w układzie centralnym guzów,
liczba i wielkość których są rozmaite, a objawy kliniczne zależą od ich umiej
scowienia; najczęściej guzy dotyczą nerwu słuchowego i wzrokowego, rza
dziej twarzowego, okoruchowego i trójdzielnego; w związku z tym u cho
rych takich może rozwinąć się głuchota lub ślepota. Dotyczy ona niekiedy
kilku osobników jednej rodziny lub występuje w kilku pokoleniach. D o
objawów najczęstszych należy wzrost ciśnienia śródczaszkowego, padaczka,
rozmaite zaburzenia czuciowe i ruchowe.
Reasumując powiedzieć można, że istotą choroby zawsze jest bujanie
gleju, które może dotyczyć rozmaitych odcinków układu nerwowego obwo
dowego i ośrodkowego; jeśli dotyczy ono nerwów obwodowych i ich za
kończeń — powstają guzy skórne, a jeśli przy tym współistnieją nieprawid
łowości barwnikowe — powstaje zespół znany pod nazwą choroby Reckling
hausena; zespołowi temu towarzyszyć mogą zmiany w narządach wewnętrz
nych i w układzie nerwowym.
W razie umiejscowienia gleju wyłącznie w układzie nerwowym lub
w narządach wewnętrznych nie mówi się o chorobie Recklinghausena,
a o nerwiakach, mimo że istota zmian jest taka sama.
Postacie
poronne
choroby Recklinghausena nie należą, jak
się zdaje, do rzadkości; określenie ich postaci i granic oraz zaliczenie lub
wyłączenie z tego zespołu pewnego przypadku jest trudne i nie ma dosta
tecznych podstaw naukowych.
W zasadzie powiedzieć można, że wszelkie, nawet nieznaczne procesy,
polegające na rozroście lub obecności rozsianych plam barwnikowych, mogą
być zaliczone do choroby Recklinghausena; im zmiany są rozleglejsze, im
wybitniejsze są zniekształcenia i nieprawidłowości rozwojowe ogólne (zę
bowe, kośćca, stanu psychicznego itd.) tym bardziej zbliża się przypadek
do postaci klasycznej, opisanej przez Recklinghausena.
P r z e b i e g s c h o r z e n i a . Schorzenie polega na skazie wrodzo
nej, a niekiedy dziedzicznej; zmiany istnieć mogą już od urodzenia lub
powstają w dzieciństwie i w młodości, wyjątkowo zaś u osobników dorosłych
lub nawet u starych. Rozwijają się one powoli, zazwyczaj pod wpływem
czynników niedostrzegalnych, czasem jednak zakaźne choroby ostre lub scho
rzenia gruczołów dokrewnych wywołują nasilenie choroby, w związku z czym
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W guzach o większej spoistości tkanka ta jest bardziej zbita, w guzach
uszypułowanych, galaretowatych — wiotka.
Rozpoznanie.
Obraz kliniczny choroby Recklinghausena jest
tak typowy i odmienny od wszelkich innych, że rozpoznanie schorzenia jest
łatwe; przypomnę jednak najważniejsze cechy, na których opiera się rozpo
znanie; początek w młodości, trwałe utrzymywanie się zmian, obecność plam
barwnikowych i guzów miękkich, galaretowatych, uszypułowanych, półkulistych lub wyczuwalnych w głębi tkanki; częste jednoczesne istnienie zabu
rzeń ogólnych w postaci upośledzenia umysłowego oraz objawy świadczące
o istnieniu zmian w układzie nerwowym ośrodkowym.
Znacznie trudniejszym zadaniem bywa rozpoznanie przypadków poron
nych; już wspomniałem powyżej, że z punktu widzenia zasadniczego należą
one do tego samego zespołu; z punktu widzenia praktycznego do choroby
Recklinghausena większość szkół zalicza wyłącznie przypadki uogólnione,
a więc takie, w których istnieją zarówno zmiany barwnikowe, jak i guzy
glejowate. Przypadki, w których istnieją wyłącznie pojedyńcze plamy lub
guzy, rozpoznaje się zazwyczaj jako znamiona barwnikowe, nerwiaki lub
włókniaki.
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wykwity istniejące powiększają się, a jednocześnie występują nowe; niekiedy
obostrzenie to przebiega z dużą gwałtownością. Po pewnym czasie zmiany
się ustalają i choroba utrzymuje się trwale; w przypadkach wyjątkowych
zmiany mogą ulegać zwyrodnieniu złośliwemu, przekształcając się w glejaki
lub neuro-mięsaki.
Zmiany
anatomiczne.
Zmiany anatomiczne w plamach
barwnikowych polegają na nadmiarze barwnika w komórkach podstawnych
naskórka; zakończenia nerwów, zwłaszcza ciałka Meissnera w obrębie plam
barwnikowych wykazują niekiedy rozmaite nieprawidłowości; niekiedy są
one bardzo liczne i pozbawione włókien osiowych. Guzy zbudowane są
z wiotkiej tkanki włóknistej, wykazującej cechy młodej tkanki łącznej; czę
sto jest ona obrzęknięta, zwyrodniała, barwi się nieprawidłowo lub jest
zeszkliwiała. Czasem włókna ułożone są w wiry lub listeczkowato, przypo
minając nieco układ warstw w ciałkach Ruffiniego. Srebrzeniem wśród tej
tkanki włóknistej wykazać można niekiedy obecność licznych nieprawidłowo
ułożonych włókien nerwowych osiowych, pozbawionych otoczki myelinowej.
W niektórych guzach, zwłaszcza wykazujących spoistość większą, stwierdza
się obecność licznych komórek o jądrach pałeczkowatych; czasem są one uło
żone równolegle jedne do drugich, tworząc wiry lub figury faliste, często
komórki te ułożone są „palisadowato" lub w postaci rozetek charakterystycz
nych dla guzów pochodzących z otoczek Schwanna.
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Z punktu widzenia diagnostyki różnicowej wspomnieć można o odróż
nianiu choroby Recklinghausena od
wągrzycy tkanki podskórnej, w której guzy są twarde, elastyczne,
wszystkie jednakowej spoistości, okrągłe, umiejscowione w tkance podskór
nej, przez nakłucie ich otrzymuje się płyn żółty; choroba nigdy nie istnieje
przy urodzeniu; brak w tym schorzeniu plam barwnikowych; we krwi stwier
dza się eozynofilię;
od mięśniaków mnogich, które są bolesne przy ucisku i na zimnie; wy
kazują dużą spoistość, niekiedy wykazują budowę zrazikowatą, brak wtedy
zmian barwnikowych.
Choroba Recklinghausena może występować jednocześnie z objawami
choroby Pringla, z którą ma cechy wspólne.
Nerwowłókniaki choroby Recklinghausena umiejscowione są na skórze
głowy i mogą przypominać skórę krętą ciemienia.
L e c z e n i e . Leczenie choroby Recklinghausena nie rokuje powodze
nia. Próby stosowania fibrolizyny, wyciągów gruczołów dokrewnych, związ
ków arsenowych zawsze zawodzą, a przypadki rzekomego powodzenia przyj
mować należy z dużą rezerwą. Guzy większe, szczególnie szpecące lub umiej
scowione w okolicach utrudniających czynności należy usuwać drogą chi
rurgiczną.

II.

CHOROBA

PRINGLE

Charakterystyka
o g ó l n a . Choroba Pringle polega na
zmianach wrodzonych i dziedzicznych, dotyczących pochodnych ektodermy;
występują w niej liczne nowotwory skóry twarzy, a nieco rzadziej również
i innych okolic skóry i błon śluzowych; często występują jednocześnie nie
prawidłowości rozwojowe układu nerwowego ośrodkowego i zaburzenia
psychiczne. Choroba rozpoczyna się we wczesnej młodości, niekiedy w okre
sie dojrzewania płciowego i utrzymuje się przez całe życie osobnika.
Patologia
ogólna.
Choroba Pringle jest nieprawidłowością
dziedziczną, o dziedziczeniu przeważającym, lecz nieprawidłowym, często
rodzinną; niekiedy stwierdza się pokrewieństwo rodziców osobników do
tkniętych schorzeniem, co dowodziłoby, że dziedziczenie może mieć cechy
ustępującego. Choroba jest częstsza w krajach Europy niż Ameryki i A z j i ,
występuje ona u przedstawicieli ras rozmaitych, najczęściej jednak u Żydów.
Początkowo przypuszczano, że istota schorzenia polega na nieprawidło
wościach budowy gruczołów łojowych, za czym przemawia umiejscowienie
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Ryc. 23. Choroba Pringle w postaci klasycznej: liczne,
drobne, cieliste, symetrycznie ułożone guzki na policzkach
w sąsiedztwie nosa i na podbródku.

Zmiany
skórne.
Zmiany najbardziej typowe i najczęstsze
sadowią się na twarzy, w ułożeniu symetrycznym, rzadko niesymetrycznym;
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zmian w okolicach obfitujących w gruczoły łojowe oraz obraz anatomiczny
wykwitów skórnych; pogląd ten uzasadniał nazwę: „gruczolaka łojowego",
początkowo nadaną tej chorobie. Badania szczegółowe wykazały, że gmczoły łojowe bynajmniej nie zawsze są zmienione, a zmiany w nich nie
wyczerpują obrazu klinicznego, którego najbardziej istotną cechą są zmiany
w układzie nerwowym. Zbliża to chorobę Pringle do choroby Reckling
hausena, obydwie polegają bowiem na nieprawidłowościach tkanek pocho
dzących z listka zewnętrznego — ektodermy. Cech istotnych, wyróżniają
cych obydwa schorzenia nie ma; odróżniamy je jednak ze względów tra
dycyjnych oraz odmiennego obrazu klinicznego i anatomicznego obydwu
schorzeń.
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zazwyczaj grupują się one w fałdach nosowo-policzkowych i w fałdzie pod
bródkowym; w mniejszej liczbie na małżowinach usznych, na bocznych czę
ściach poliaków, na czole między brwiami, na grzbiecie nosa i na szyi.
Rzadziej występują one na plecach, na skórze głowy i , co należy do wyjąt
ków, na kończynach. Z punktu widzenia morfologicznego zmiany chorobowe

Ryc. 24.

Choroba Pringle w odmianie gruczolakowej.

polegają na obecności licznych, dochodzących do kilkudziesięciu lub nawet
kilkuset guzków barwy białej, różowej lub czerwonej, spoistości rozmaitej,
niekiedy miękkich, niekiedy bardzo twardych, wielkości od ziarna maku do
grochu.
Czasem, zwłaszcza na szyi i na tułowiu, stwierdza się obecność uszy
pułowanych miękkich brodawek (mollusca pendula), podobnych do spo
strzeganych w chorobie Recklinghausena.
Prócz tych zmian typowych na skórze istnieć mogą w liczbie większej
lub mniejszej rozmaite znamiona naskórkowe, naczyniowe i barwnikowe. N a
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błonach śluzowych, zwłaszcza ha wargach, na dziąsłach, na podniebieniu, na
języku i na policzkach stwierdza się niekiedy liczne brodawkowe wyrośla
i zgrubienia nabłonka, mające cechy uszypułowanych guzków spoistości

Guzki, wyrośla nabłonkowe i zgrubienia bro
dawkowate dziąseł w chorobie Pringle.

miękkiej, barwy prawidłowej błony śluzowej. N a paliczkach paznokciowych
istnieć mogą wyrośla uszypułowane lub kończyste — barwy cielistej lub
czerwonej, — otaczające płytkę paznokciową i jak gdyby spod niej wyrasta
jące; sama płytka jest częstokroć zniekształcona i wykazuje cechy niedo
rozwoju.
Zmiany w narządach wewnętrznych dotyczą w pierwszym rzędzie
układu nerwowego ośrodkowego, w którym prawie zawsze istnieje rozrost
gleju, prowadzący do objawów stwardnienia guzowatego, sclerosis tuberosa,
Morbus Bourneville.
Inteligencja tych chorych jest zazwyczaj upośledzona, a niekiedy
stwierdza się objawy matołkowatości; częste są u nich drgawki padaczkowe,
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Ryc. 25.
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objawy uciskowe oraz wzmożenie ciśnienia śródczaszkowego; zmiany
w ośrodkowym układzie nerwowym są tak częste, że w każdym przypadku
choroby Pringle należy zbadać chorych w tym kierunku.

Ryc. 26.

Wyrośla

i

guzki w otoczeniu
Choroba Pringle.

płytek

paznokciowych.

W innych narządach wewnętrznych rozwijać się mogą rozmaite nowo
twory — najczęściej włókniaki, mięsaki i mięśniaki.
Podobnie jak w chorobie Recklinghausena, mogą istnieć nieprawidło
wości rozwojowe, takie jak warga zajęcza, rozszczepienie podniebienia i krę
gosłupa, odwrotne ułożenie trzew, palce nadliczbowe, wnętrostwo itd.
Często występują zaburzenia w narządzie wzroku, polegające na nie
prawidłowościach w budowie tęczówki, obecności guzów siatkówki i nerwu
wzrokowego.
Obraz
histologiczny
choroby Pringle jest różnorodny
i tym się też tłumaczy rozmaitość obrazu klinicznego:
w postaci zwanej odmianą białą (Balzer—Menetrier) zmiany ana
tomiczne polegają na bardzo dużej ilości, nieprawidłowo zbudowanych
gruczołów łojowych, potowych i mieszków włosowych;
w odmianie czerwonej, czyli w klasycznej chorobie Pringle —
prócz powiększenia liczby gruczołów łojowych istnieją zgrubienia na
skórka, przypominające znamiona naskórkowe oraz bardzo liczne roz
szerzone naczynia krwionośne;
zmiany skórne mogą polegać na wybitnym przeroście tkanki łącz
nej, wytwarzającej drobne guzki o dużej spoistości; tkanka łączna wy15
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Ryc. 27. Obraz histologiczny guzków 2 ryc. 24. Jest to
tzw. epithelioma adenoides cysticum Brooke.

Rozpoznanie
choroby Pringle jest łatwe; w przypadkach ty
powych oparte jest ono na obecności symetrycznie ułożonych guzków na
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kazuje rozmaite objawy zwyrodnienia, przydatki skóry i gruczoły mogą
również wykazywać nieprawidłowości budowy; ta odmiana znana jest
pod nazwą twardej
(Hallopeau—Darier);
wreszcie w skórze znajdować się mogą ogniska bujającego na
skórka, przypominające gruczołaki, a nawet nabłoniaki o rozmaitym
utkaniu, najczęściej — gruczołowym;
częstokroć wśród bujającego naskórka stwierdza się obecność tor
bieli, wychodzących z mieszków włosowych, gruczołów łojowych lub
potowych; tę postać opisywano pod nazwą epithelioma adenoides cysticum Brooke lub tricho-epithelioma.
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twarzy w miejscach powyżej wskazanych; początek schorzenia ma miejsce
we wczesnej młodości; często stwierdza się upośledzenie rozwoju umysło
wego. Tmdności powstać mogą w rozpoznawaniu przypadków poronnych
i nietypowych. Jako najczęstsze postacie poroime wymienić można takie,
w których rozsiane są pojedyńcze guzki na twarzy lub na tułowiu; w tych
przypadkach obecność zmian ogólnych i badanie histologiczne ułatwić po
winny rozpoznanie.
Jako postacie nietypowe, nastręczające niekiedy trudności rozpoznaw
cze, wymienię zmiany, dotyczące wyłącznie błon śluzowych lub polegające
na listnieniu wyrośli w otoczeniu paznokci; charakterystyczny wygląd tych
wykwitów wyłącza jednak możliwość błędu rozpoznawczego dla każdego,
kto o możliwości podobnych zmian pamięta.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
trądzik różowaty, rosacea; w tej jednostce chorobowej chodzi
o zmiany występujące u osobników dorosłych, polegające na zaczer
wienieniu, drobnych naciekach i krostach w otoczeniu gruczołów łojo
wych;
chorobę Recklinghausena; obraz morfologiczny obu chorób jest roz
maity, podobieństwo istnieć może w przypadkach nietypowych, różni
cowanie nie ma w tym razie jednak znaczenia praktycznego, powie
działem już bowiem, że istota zmian chorobowych w obu schorzeniach
jest jednakowa; różnice polegają na obrazie morfologicznym, jeśli zaś
zmiany skórne wykazują cechy mieszane lub pośrednie, można zaliczyć
przypadek dowolnie do jednego z omawianych schorzeń;
toczeń prosówkowaty twarzy, tuberculosis miliaris jaciei; w tym
schorzeniu występują drobne grudki przeświecające przez skórę barwą
żółtą lub czerwoną; schorzenie to nie ma cech schorzenia rodzinnego
lub dziedzicznego;
gruczolak potowy, hidradenoma, występuje na powiekach lub na
skórze 'szyi i klatki piersiowej i polega na obecności licznych grudek
barwy cielistej.
Rokowanie.
Zmiany na skórze nie wykazują skłonności do dal
szego rozwoju lub do zwyrodnienia złośliwego; natomiast rozrost gleju
w układzie nerwowym może postępować, wywołując zmiany ogniskowe
i uciskowe.
Większość tych chorych umiera w wieku młodym, nie przekraczając
20—24 lat, przy tym przyczyną zejścia są guzy mózgu, ciężka padaczka,
choroby serca na tle wad rozwojowych, a wreszcie rozmaite choroby gru
czołów dokrewnych.
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Leczenie.
Jedynym postępowaniem leczniczym jest usuwanie
guzków drogą chirurgiczną, odmrażaniem śniegiem kwasu węglowego lub
przez niszczenie elektrokauterem, diatermokoagulacją lub elektrolizą. Nie
jest to jednak leczenie choroby, a jedynie usuwanie zmian najbardziej ra
żących.

CHOROBA

RENDU-OSLERA

Charakterystyka
ogólna.
Chorobę Rendu—Oslera cha
rakteryzują następujące cechy. Jest to schorzenie dziedziczne o dziedziczeniu
przeważającym, u chorych istnieje duża skłonność do krwawień w skórze
i Z błon śluzowych; w powłokach wytwarzają się liczne rozszerzenia na
czyń, przybierające cechy naczyniaków. W czasach najnowszych wykazano,
że zmiany naczyniowe dotyczyć mogą również narządów wewnętrznych,
w szczególności zaś wątroby.
Patologia
o g ó l n a s c h o r z e n i a . Choroba Rendu—Oslera
jest schorzeniem rzadkim. Występuje ona nieco częściej u kobiet niż u męż
czyzn, jest rodzinna i dziedziczna, o dziedziaeniu przeważającym, przeno
szona jest na potomstwo zarówno przez męskich, jak i przez żeńskich osob
ników. Skutkiem zmian anatomianych w budowie naczyń, odporność ich
ścianek jest zmniejszona, co prowadzi do krwawienia oraz do powstawania
wykwitów podobnych do naczyniaków.
Obraz
kliniczny.
Widoczne objawy schorzenia występują
zazwyczaj w wieku lat lo—12, niekiedy nieco waeśniej, rzadko później
i polegają na krwawieniach z błon śluzowych nosa, dziąseł, jamy ustnej,
z opuszek palców i otoaenia paznokci; nieco rzadziej występują krwawie
nia na skórze innych okolic oraz z błon śluzowych żołądka i jelit, oraz płuc
i nerek. Krwawienia te mogą występować bez przyayny widoanej lub pod
wpływem nianacznych urazów. Częstość i obfitość ich jest rozmaita i za
leży od nasilenia choroby; mogą to być krwawienia tak aęste i obfite, że
rozwija się ciężka niedokrwistość. W okresie początkowym choroba ogran i a a się do krwawienia, same naaynia krwionośne nie wykazują zmian
widocznych, a na skórze i błonach śluzowych nie stwierdza się obecności
wybroayn.
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Przy dalszym trwaniu choroby, najczęściej w wieku lat 20—30, rza
dziej później, na skórze i na błonach śluzowych stwierdza się występowa
nie rozszerzonych naczyń krwionośnych (teleangiectasis); zmiany te doty
czą włośniczek i źył, a być może również drobnych tętnic. Skutkiem tego
powstaje siateczka rozszerzonych naczyń, przypominająca znamiona. W dal
szym ciągu na tych naczyniach powstają drobne tętniaki. Zmiany te umiej
scowione są symetrycznie na twarzy, na opuszkach palców, pod płytką
paznokciową i w jej otoczeniu. Rozmiary tych naczyniaków są rozmaite •—•
najaęściej są to ogniska okrągłe, o średnicy 3—4 mm, o barwie czerwonej
lub sinawoczerwonej, wytwarzające wyniosłości kopulaste, znikające całko
wicie lub prawie całkowicie przy ucisku.
Początkowo stan chorych może być zupełnie dobry, jeśli jednak krwa
wienia są aęste i obfite, występują objawy niedokrwistości, mogące dopro
wadzić do zejścia śmiertelnego. W e k r w i nie stwierdza się zmian p r ó a
zmniejszenia l i a b y ciałek aerwonych k r w i ; krzepliwość i czas krwawienia
są prawidłowe; objaw opaskowy prawie zawsze jest dodatni, co jest zrozu
miałe, istota zmian polega bowiem na zmniejszeniu oporności ścianek
drobnych n a a y ń .
D o a a s ó w ostatnich istota choroby nie była znana, przypuszaano jed
nak, że ma ona pewien związek z marskością wątroby. Obecnie wykazano,
że zmiany dotyaą nie tylko naczyń skóry i błon śluzowych, l e a również
narządów wewnętrznych, płuc, nerek, głównie zaś wątroby. W e wszystkich
przypadkach choroby Oslera stwierdza się marskość wątroby, odmienną od
marskości zanikowej Laenneca. N a a y n i a krwionośne narządów wewnętrz
nych, w szczególności wątroby, są rozszerzone, ścianki ich są zeszkliwiałe,
zwyrodniałe i wytwarzają liczne tętniaki. Wypowiadano przypuszaenie, że
w chorobie Oslera powstają w wątrobie lub w innych narządach substancje
uszkadzające ścianki n a a y ń i sprzyjające ich zwyrodnieniu, co ma być pier
wotną przyayną zmian naczyniowych.
Schorzenie ma przebieg przewlekły, przy tym daje się zauważyć istnie
nie okresów nasilenia choroby i poprawy; na ogół z wiekiem objawy cho
robowe ulegają pogorszeniu, to samo występuje na wiosnę oraz w okresie
miesiąakowania u kobiet. Wątpliwe, a y choroba może ulec uleaeniu.
Zmiany
anatomiczne.
N a a y n i a warstw powierzchownych
skóry, zwłaszaa żyły i włośniaki, są silnie rozszerzone, ścianki ich mają
budowę nieprawidłową, niekiedy pozbawione są wyściółki śródbłonkowej,
włókna elastyczne i mięśniowe są zmienione i zwyrodniałe; tkanka łączna
w okolicy n a a y ń jest zwyrodniała, ścieńaała, zanikła, czym też tłumaczy
się wrażliwość naczyń na urazy.
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Rozpoznanie.
Rozpoznanie choroby Oslera oparte jest na
stwierdzeniu następujących cech:
dziedzicznego i rodzinnego charakteru schorzenia;
krwawień z błon śluzowych, zwłaszcza nosa i jamy ustnej i ze
skóry;
obecności rozszerzonych naczyń i tętniaków na skórze i na bło
nach śluzowych;
Nader ważny jest brak zmian we krwi, z wyjątkiem niedokrwistości
wtórnej, oraz występowanie choroby również u kobiet, co odróżnia ją od
krwawiączki.
L e c z e n i e . Naczynia krwawiące powinny być przyżegane elektro
kauterem lub termokauterem albo niszczone kwasem trójchlorooctowym;
większe naczyniaki należy odmrażać śniegiem kwasu węglowego lub na
świetlać radem. Prócz tego stosować należy wszystkie sposoby powiększa
jące krzepliwość krwi, a więc wstrzykiwanie dożylne i podawanie doustne
przetworów wapnia. Wstrzykiwanie koagulenu, 2 0 % rozczynu żelatyny oraz
wyciągów gruczołów przy tarczycowych.
W razie rozwoju niedokrwistości wtórnej, podawać należy związki
arsenowe oraz wyciągi z wątroby.
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ROZDZIAŁ X I

U S Z K O D Z E N I A SKÓRY
PRZEZ C Z Y N N I K I PROMIENIOTWÓRCZE

WYWOŁANE

PHOTODERMATOSES
Pod wpływem działania rozmaitych czynników promieniotwórczych
występują odczyny i schorzenia skóry, które zależą z jednej strony od rodzaju
promieniowania i jego nasilenia, z drugiej od właściwości odczynowych
ustroju.
W związku Z najdonioślejszymi dla patologii ludzkiej rodzajami pro
mieniowania, odróżnić możemy odczyny powstające pod wpływem pro
mieni słonecznych i pozafiołkowych oraz odczyny po stosowaniu promieni
X i radu; odczyny te, w szczególności w stosunku do światła słonecznego
mogą być prawidłowe lub też przybierać cechy chorobowe.

I.

ODCZYNY WYWOŁANE
SŁONECZNEGO I

A.

PRZEZ PROMIENIE

ŚWIATŁA

POZAFIOŁKOWEGO

Odczyny

prawidłowe

Odczyny
ostre.
Widmo światła słonecznego zawiera promie
nie o rozmaitej długości fali, a mianowicie promienie pozafiołkowe, naj
krótsze z całego widma, promienie światła widocznego, zajmujące część
środkową widma, oraz promienie podczerwone — najdłuższe. Niewątpli
wie wszystkie rodzaje promieniowania zawarte w widmie słonecznym dzia
łają na stan ustroju i skóry; obecnie jednak znamy głównie działanie pro
mieni pozafiołkowych, wpływ innych promieni światła słonecznego zbadany
nie został, jest przy tym mniej widoczny i dlatego mówi się często, że dzia
łanie fizjologiczne wywierają jedynie promienie pozafiołkowe.

2Ji
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Odczyn drugiego stopnia rozpoczyna się w taki sam sposób, rumień
jest jednak silniejszy, a po 12—48 godzinach występuje oddzielenie na-
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Ilość promieni pozafiołkowych w świetle słonecznym ulega dużym wa
haniom w zależności od miejscowości, pory roku, zachmurzenia, czystości
atmosfery oraz innych czynników; działanie promieniowania słonecznego
jest intensywniejsze w okolicach zwrotnikowych i podzwrotnikowych, w gó
rach, i na morzu, na wiosnę i latem, w dnie o małym zachmurzeniu, w oko
licach nie zadymionych oraz pomiędzy lo—13 godziną.
Pod wpływem światła słonecznego na okolicach naświetlonych skóry
występuje odczyn zapalny, silniejszy u przedstawicieli rasy białej, u blon
dynów i u rudych, u osobników młodych i u osób nie przyzwyczajonych do
światła. Pierwsze objawy zjawiają się po upływie kilku godzin po naświe
tlaniu. Długość tego okresu, często zwanego okresem wylęgania, jest roz
maita i waha się w zależności od wrażliwości osobniczej i od intensywności
naświetlania, a najczęściej wynosi i — 8 godzin.
W dnie upalne, kiedy w promieniowaniu słonecznym znajduje się
dużo promieni cieplnych (czerwonych i podczerwonych) odczyn ten po
przedzony bywa odczynem bezpośrednim, występującym już podczas na
świetlania; ten odczyn wczesny, czyli bezpośredni, zależy od działania pro
mieni cieplnych i polega na występowaniu rumienią, który ustępuje prawie
niezwłocznie po przerwaniu naświetlania. Osłabia on nieco działanie pro
mieni pozafiołkowych, a to najprawdopodobniej skutkiem występującego
przy tym przekrwienia czynnego. Odczyny występujące w górach w porze
zimnej przy silnym nasłonecznieniu wyróżniają się swą ostrością właśnie
wskutek braku hamującego działania promieni podczerwonych. Odwrot
nie, wszystkie czyimiki anemizujące skórę sprzyjają nasileniu działania pro
mieni pozafiołkowych; dlatego to częstokroć przy naświetlaniach promie
niami pozafiołkowymi w celach leczniczych stosowany jest ucisk.
Stan zapalny, występujący pod wpływem promieni pozafiołkowych
oraz światła słonecznego, może osiągnąć rozmaite nasilenie i w zależności
od tego odróżniamy odczyn pierwszego stopnia, czyli rumieniowaty, oraz
odczyn drugiego stopnia, czyli pęcherzowy.
W odczynie pierwszego stopnia skóra jest silnie zaczerwieniona,
obrzęknięta i bardzo gorąca, chory odczuwa silne pieczenie, napięcie, najlżej
szy dotyk sprawia silny ból; stan zapalny osiąga punkt szczytowy po
3—4 dniach, po czym ulega stopniowemu osłabieniu; w zależności od na
silenia stanu zapalnego następuje złuszczanie łupieżowate lub płatowe,
a skóra zostaje przebarwiona — u brunetów równomiernie, u blondynów
i u rudych najczęściej zjawiają się piegi.

Uszkodzenia skóry wywołane przez czynniki promieniotwórcze
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skórka przez płyn surowiczy. Nasilenie stanu zapalnego może być tak znacz
ne, że powstają rozległe, silnie napięte pęcherze wypełnione płynem suro
wiczym; pokrywa ich może pękać, skutkiem czego zostaje obnażony na
skórek żywy. Pęcherze nie pęknięte stopniowo przysychają lub też ulegają
zakażeniu wtórnemu, treść ich mętnieje i staje się surowiczo-ropna. Stop
niowo stan zapalny ulega osłabieniu i po 8—14 dniach naskórek złuszcza
się, a okolice pozbawione warstw powierzchownych pokrywają się świeżym
naskórkiem.
Jako wynik odczynu pęcherzowego następuje również przebarwienie
skóry; często jednak plamiste i pstre, ponieważ na ogniskach o szczególnym
nasileniu stanu zapalnego może dojść do uszkodzenia czynności barwnikotwórczej naskórka; w związku z tym mogą występować również ogniska
odbarwione.
Niekiedy, należy to jednak do rzadkości, po naświetlaniach słonecz
nych odczyn zapalny jest tak silny, że następuje martwica części powłok;
takie odczyny zaliczane bywają do oparzeń trzeciego stopnia.
Po ustąpieniu stanu zapalnego skóra jest już mniej wrażliwa na dzia
łanie światła słonecznego i na naświetlanie powtórne reaguje odczynem
słabszym, jednakże w swej istocie jednakowym.
Zmiany
histologiczne.
Z punktu widzenia histologicz
nego zmiany polegają na ostrym, wysiękowym stanie zapalnym, wskutek
aego naczynia krwionośne są silnie rozszerzone, liczba elementów komór
kowych w ich otoaeniu jest powiększona. W naskórku i w skórze właści
wej stwierdza się wysięk surowiczy, który może być tak ostry i gwałtowny,
że wytwarzają się pęcherze wypełnione płynem; umiejscowienie ich jest
rozmaite, najczęściej jednak powstają one na granicy skóry i naskórka lub
w głębokich warstwach naskórka. Treść pęcherzy zawiera pewną ilość
włóknika, jest jego jednak mniej niż w pęcherzach po oparzeniach wywoła
nych przez czynniki cieplne; płyn ten początkowo zawiera nieliane ko
mórki wielojądrzaste i jest jałowy, wkrótce jednak ulega zakażeniu i prze
kształca się w surowiczo-ropny.
Stan
ogólny
chorych.
Po
naświetlaniach
słoneanych
ogólny stan chorych nie cierpi, jeżeli przestrzeń naświetlana jest niewielka
i odayn zapalny słaby; w przeciwnym razie następuje odczyn ogólny: chory
jest osłabiony, a jego stan ogólny przypomina spotykany w ostrych choro
bach zakaźnych; ciepłota ciała wzrasta niekiedy do 39°—40°, we krwi
stwierdza się wzrost ciałek białych, w szaególności komórek wielojądrzastych.
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D l a pierwszego celu służyć może następująca mieszanina olejków:
Rp.: Ol. olwarum, Ol. arachidis aa lub
Rp.: Ol. cacao, Ol. amygdalarum dulc. aa.
D l a zapobieżenia rozwojowi barwnika zalecić można mieszaninę na
stępującą:
Rp.: Tegini 5.0, Ol. amygdalarum, Ol. parajjini aa 20.0, Yaselini
alhi 10.o, Aq. destill. 45.0, Natrii benzoici i.o.
W leczeniu oparzeń słonecznych postępować należy w sposób następu
jący: oparzenia bardzo rozległe i ciężkie, co w naszym klimacie zdarza się
jednak rzadko, mogą wywołać poważne zaburzenia "ogólne wskutek za
gęszczania krwi, zatrucia ustroju produktami rozpadu tkanek i osłabienia
mięśnia sercowego. W takich przypadkach wskazany jest upust krwi z na
stępowym przetaczaniem lub wstrzyknięciem rozczynu fizjologicznego soli
kuchennej; wskazane bywa stosowanie digalenu, kamfory, adrenaliny; nie
należy natomiast podawać morfiny oraz pochodnych kwasu barbiturowego,
gdyż powiększają one wrażliwość skóry na światło i dlatego mogą wywołać
nasilenie stanu zapalnego skóry.
Leczenie miejscowe — należy unikać mycia skóry wodą i mydłem;
w razie istnienia wyłącznie rumienią wystarczy pudrowanie skóry pudrem
obojętnym lub chłodzącym:
Rp.: Mentboli o . i . Idei

veneti, Zinci oxydati aa 20.0.
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Przebiegu odczynu skóry na nadmierne naświetlanie światłem słonecz
nym jest zazwyczaj pomyślny; nawet jeśli naświetlaniu uległy rozległe oko
lice, a odczyn był silny, wszystko wraca do normy po upływie 8—14 dni.
Pamiętać jednak należy, że u osobników z utajonymi ogniskami gruźlicy
w narządach wewnętrznych nastąpić może obostrzenie procesu chorobowego;
u osobników z toczniem rumieniowatym (erytbematodes) nastąpić może
obostrzenie i uogólnienie zmian na skórze.
L e c z e n i e . Postępowanie leczniae w stosunku do naświetlań pro
mieniami światła słonecznego i sztucznych źródeł światła ma na celu zapo
bieganie oparzeniom oraz ich leczenie. Zapobieganie polega na stopnio
wym przyzwyczajeniu skóry do działania promieni oraz na unikaniu na
świetlań zbytnio przedłużonych i intensywnych. D l a ochrony skóry ko
rzystne jest pokrywanie jej warstwą tłuszczu obojętnego — oliwą nicejską,
wazeliną, kremem obojętnym. Często jednak życzeniem osobników stosują
cych kąpiele słoneczne jest prócz tego wywołanie lub uniknięcie opalenizny,
czyli stosowanie zabiegów sprzyjających lub zapobiegających rozwojowi
barwnika.

Uszkodzenia skóry wywołane przez czynniki promieniotwórcze

W razie nasilenia stanu zapalnego i zjawienia się pęcherzy, należy
stosować na przemian okłady z 2—3% wodnego rozczynu kwasu borowego,
octanu ołowiowego lub octanu glinu oraz mieszanki półtłustej:
Rp.: Aq. calcis, Ol. lini aa.
W miarę ustępowania ostrych objawów zapalnych, skracać należy czas
stosowania okładów wodnych i przejść do powyższej mieszanki lub maści
chłodzącej albo o składzie następującym:
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Rp.: Anaestesinl 2.0, Bismuthi subnitrici, Lanolini aa 5.0, Acidi borici 2.5, Ung. lenientis ad 50.0.

2.

Odczyny

przewlekłe

Pod wpływem częstych, intensywnych i wieloletnich naświetlań sło
necznych, w następstwie częstych stanów zapalnych odczynowych, prze
krwienia i wysięku surowiczego, nawet nieznacznego, następuje uszkodze
nie i zwyrodnienie skóry. Tkanka łączna skóry właściwej zatraca swą ela
styczność, staje się wiotka, naskórek przybiera barwę brunatną, widoczne
są na nim siateczkowate rozszerzenia naczyń oraz ogniskowe zgrubienia
i hiperkeratozy, wykazujące niekiedy skłonność do zwyrodnienia złośliwego,
skutkiem czego powstać mogą nabłoniaki.
Skóra takich osobników wykazuje cechy starcze, jest pofałdowana,
żółtawa i ścieńczałą. Zmiany te szczególnie wyraźne są na twarzy i na szyi,
gdzie powstają głębokie, krzyżujące się z wytwarzaniem dużych romboidal
nych poletek bruzdy (Cutis rhomboidalis nuchae).
Zmiany histologiczne polegają na wyrównaniu linii granicznej skórnonaskórkowej, powstającym wskutek zaniku brodawek skóry właściwej; na
skórek wykazuje grubość nierównomierną, często jest on ścieńczały, jed
nakże jego warstwa rogowa jest zgrubiała. Tkanka łączna skóry właściwej
jest zwyrodniała, co wyraża się zarówno zmianą barwliwości włókien klejorodnych i elastycznych, jak i ich układem. Kollagen barwi się barwni
kami zasadowymi, włókna jego są krótkie, połamane i tworzą nieprawid
łowe zwoje; jednak większe zmiany dotyczą tkanki sprężystej, która nie wy
twarza już włókien, lecz grube, nieprawidłowo barwiące się sploty (elacyna,
kollacyna, kollastyna).
Dodać należy, że na powstawanie omawianego uszkodzenia skóry
wpływa nie tylko światło słoneczne, lecz również wilgoć powietrza, częsta
zmiana otaczającej temperatury, w szczególności zaś wiatr i zimno.

235

Uszkodzenia skóry wywołane przez czynniki promieniotwórcze

Omawiane zwyrodnienie skóry spotyka się najczęściej u przedstawicieli
takich zawodów jak: marynarze, dorożkarze, rolnicy itd.

B.

Odczyny

chorobowe

I.

Opryszczki
letnie
wielopostaciowe
Prurigo
aestivalis

Nazwa schorzenia nie jest jeszcze całkowicie uzgodniona, co tłumaczy
się jego wielopostaciowością; często używane bywają określenia: Summer
prurigo Hutchinson, nierzadko eczema solare lub hydroa aestivalis.
Opryszczki letnie są schorzeniem występującym na wiosnę i latem
u usposobionych do tego osobników; zazwyczaj schorzenie wielokrotnie na
wraca z nastąpieniem pory wiosennej i utrzymuje się do miesięcy zimowych
po czym ustępuje prawie całkowicie; w przypadkach poronnych może nie
powtarzać się, w tych razach jednak istnieć mogą wątpliwości rozpoznawcze.
Najczęściej schorzenie rozpoczyna się już w dzieciństwie w wieku
8—14 lat, rzadko wcześniej; niekiedy występuje ono po raz pierwszy
u osób dorosłych, poprzednio zdrowych; w tych razach poprzedzone bywa
zawsze naświetlaniem nadmiernym. W stopniu większym usposobione są do
niego kobiety, zwłaszcza rude i jasnowłose.
Objawy chorobowe występują nagle w dniach silnego nasłonecznienia,
częściej po naświetlaniu intensywnym, chociaż niekiedy nawet po bardzo
krótkim. U większości tych chorych skóra wykazuje nadwrażliwość na
promienie pozafiołkowe, stopień jej jest jednak rozmaity. Czasem są oni
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Odczyny nieprawidłowe na działanie światła polegają na występowa
niu zmian różniących się zarówno nasileniem, jak i istotą od odczynów pra
widłowych; przyczyna występowania tych odczynów chorobowych niekiedy
jest związana z obecnością w ustroju chorych osobników substancji uczu
lających skórę na światło, w innych przypadkach substancji takich dotąd
nie wykryto, niemniej jednak jest możliwe, że istnieją one również i w tych
wypadkach. Związek niektórych odczynów na światło z awitaminozami nie
ulega obecnie wątpliwości.
Nienormalne odczyny na światło występują w postaci nader rozmaitej,
co utrudnia dokładne ich rozgraniczenie; poniżej opisane zostaną najbar
dziej typowe ich odmiany.
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jednak na promienie pozafiołkowe niewrażliwi, a zmiany występują tylko
pod wpływem światła słonecznego, niekiedy widocznego, w innych razach
przyczyną wywołującą są wyłącznie promienie żółte i czerwone. Jak z tego
wynika, wrażliwość na poszczególne odcinki widma ulega dużym waha
niom, a ustalenie rodzaju promieni czynnych jest bardzo doniosłe z uwagi
na konieczność unikania promieniowania uczulającego.
Obecności ciał uczulających na światło, w szczególności hematoporfiryny, w omawianym schorzeniu dotąd nie stwierdzono, chociaż niektóre
doświadczenia zdają się dowodzić ich istnienia.
Przypuszczenie niektórych autorów (Barber i i n . ) , że odróżniać należy
przypadki występujące u młodocianych, w których stwierdza się obecność
hematoporfiryny w moczu i rozpoczynające się już u dorosłych — bez hematoporfinurii, powinno być uzupełnione wyjaśnieniem następującym. N i e
chodzi tu o różnicę wieku chorych, lecz o stopień nasilenia choroby; jest
ono większe w przypadkach występujących we wczesnym wieku i dlatego

Ryc. 28. Opryszczki letnie w postaci rumieniowatej; na skórze grzbietowych po
wierzchni dłoni stwierdza sig obecność drobnych rumieni o cechach rumienią
wielopostaciowego.

stwierdza się w tych razach hematoporfinurię; przypadki lżejsze występują
później, a porfiryny w nich nie ma lub też jest bardzo mało, albo też istnieją
substancje pokrewne.
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Schorzenie występuje najczęściej na twarzy w ułożeniu symetrycznym,
na nosie i na policzkach oraz na czole, oszczędza natomiast podbródek; nie
kiedy zajmuje ono przedramiona i dłonie po stronie grzebietowej.

Z punktu widzenia morfologicznego osutka przybierać może cechy
rozmaite; niekiedy jest ona rumieniowata, podobna do rumienią wysię
kowego wielopostaciowego, czasem są to zmiany wypryskowate, nie różniące
się z punktu widzenia morfologicznego od wyprysku zwykłego, skąd
nazwa — eczema solare. Czasem na skórze występują bąble pokrzywkowate. Najczęściej zmiany są mieszane, skóra zaś przybiera cechy następu
jące: twarz, przedramiona, skóra klatki piersiowej z przodu na dekolcie
oraz na innych odsłoniętych częściach jest obrzęknięta i zaczerwieniona,
obrzęk sięga dosyć głęboko, skutkiem czego skóra przy obmacywaniu,
zwłaszcza na policzkach, gdzie zmiany są najwybitniejsze — wykazuje zgru
bienia poduszeczkowate. N a obrzękniętej skórze występują liczne grudki
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Ryc. 29. Ostra postać opryszczek letnich; liczne ru
mienie, drobne grudki wysiękowe i pęcherzyki na
skórkowe. Zmiany przypominają wyprysk lub toczeń
rumieniowaty.
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wysiękowe, niekiedy z drobnym pęcherzykiem lub krostką na szczycie.
Grudki te są kopulaste, twarde, silnie swędzą, przypominając w zupełności
grudki świerzbiączki; po ich ustąpieniu naskórek jest wyraźnie zgrubiały —

Ryc. 30. Wygląd skóry twarzy po licznych nawrotach
opryszczek letnich; skóra jest obrzęknięta i zgrubiała, tkan
ka podskórna ciastowata. N a skórze obecne są liczne guzki
wysiękowe. Obraz przypomina świerzbiączkę.

zliszajowaciały (lichenizacja). Barwa skóry jest zazwyczaj żółtawa, pory
skóry są rozszerzone; w okresie zmian czynnych na skórze obecne są rumie
nie i ogniska sączące.
Zmiany te wywołują silne swędzenie, co skłania do drapania i sprzyja
zakażeniom wtórnym.
Wobec takiej wielopostaciowości zmian skórnych schorzenie nosiło
nazwy rozmaite;
w razie występowania zmian wypryskowatych rozpoznawano wy
prysk słoneczny, eczema solare;
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jeśli wykwity występowały nagle i istniały cechy pokrzywki roz
poznawano pokrzywkę słoneczną — mticaria solaris;
w razie obecności rumieni — erythema solare;
wreszcie przypadki
summer prurigo.

z

lichenizacją

nazywano

świerzbiączką,

Stan zapalny i wysiękowy jest bardzo uporczywy, nasila się po każdym
nowym naświetleniu; niekiedy w stopniu większym lub mniejszym utrzy
muje się przez cały okres wiosenny i letni, by ustąpić dopiero z nastaniem
jesieni lub zimy. W przypadkach ciężkich utrzymuje się on również zimą,
nasilając się nie tylko pod wpływem światła słonecznego, ale również
mrozu i wiatru.
W odróżnieniu od prawidłowych odczynów skóry na działanie pro
mieni słonecznych i pozafiołkowych, w opryszczkach letnich po ustąpieniu
stanu zapalnego nie powstaje zabarwienie i przyzwyczajenie skóry do światła.
Odczyny rumieniowate i wypryskowe zazwyczaj są mniej oporne,
ustępują stosunkowo szybko i nawracają dopiero w okresie wiosennym na
stępnego roku; postać grudkowa, zliszajcowaciała jest bardziej upor
czywa.
Niekiedy opryszczki wielopostaciowe występują w postaci pokrzywki
uogólnionej bezpośrednio po naświetlaniu słonecznym lub też podczas niego.
Jako ich postać odrębną wymienię zmiany występujące wyłącznie na
czerwieni warg, sprowadzające ich silny obrzęk, przekrwienie i impetiginizację. Przypadki te sprawiają duże trudności rozpoznawcze.
Schorzenie nie wpływa na ogólny stan zdrowia chorych, jednakże
w przypadkach ciężkich skutkiem swej uporczywości, zeszpecenia jakie wy
wołuje — jest ono nader męczące, a chorzy wpadają w stan depresji psy
chicznej.
Powikłania towarzyszące schorzeniu są następujące —• zakażenia wtórne
skóry, występujące najczęściej w postaci liszajca; nierzadko stwierdza się
powiększenie gruczołów chłonnych szyjnych i podszczękowych oraz stan
zapalny spojówek. W przypadkach ciężkich i długotrwałych skóra wyka
zuje przedwczesne zmiany starcze, a na powiekach i grzbiecie nosa rozwijać
się mogą drobne, żółte guzki zwyrodnienia koloidowego (pseudomilium
colloidale).
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Jasne jest obecnie, że są to rozmaite pod względem morfologicznym
odmiany tego samego schorzenia, które najlepiej nazywać opryszczkami
wielopostaciowymi.
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Przebieg schorzenia jest długotrwały, wieloletni; niekiedy ustępuje
ono w okresie dojrzewania płciowego, na ogół jednak trwa przez całe życie
chorego, nawracając co wiosnę; w porze zimowej skóra wykazuje tylko
zgrubienie i lichenizację.
Rozpoznanie jest łatwe, jeśli z wywiadów ustalono nawracający cha
rakter schorzenia i wpływ światła słonecznego; w przeciwnym razie jest
ono trudne, cechy morfologiczne schorzenia nie są bowiem patognomoniczne.
Jednak należy zwrócić uwagę na symetrię ułożenia zmian, ograniczenie ich
do okolic ulegających wpływom światła, lichenizację skóry oraz obecność
grudek wysiękowych.
Największe trudności w różnicowaniu sprawia toczeń rumieniowaty
powierzchowny; podobieństwo morfologiczne liszaja rumieniowatego po
wierzchownego (erythematodes superjicialis) i opryszczek letnich jest tak
duże, że na tej podstawie obu schorzeń nie udaje się zróżnicować. Decy
duje przebieg schorzenia, opryszczki szybko ustępują i nawracają przy po
nownym naświetlaniu, toczeń rumieniowaty utrzymuje się dłużej, a po pew
nym czasie wywołuje powstawanie blizn.
Leczenie.
Postępowanie zapobiegawcze polega na unikaniu na
świetleń słonecznych i sztucznymi źródłami światła; polecić tu można spo
soby ochrony wskazane w rozdziale o zapobieganiu oparzeniom światłem
słonecznym.
Dodać jednak należy, że próby stopniowego przyzwyczajenia skóry do
działania promieni, zazwyczaj stosowane w przypadkach odczynów nor
malnych, w tym razie zawodzą; wrażliwość na światło może być tak duża,
że okazać się może niezbędne noszenie rękawiczek i woalek, a w przypad
kach bardzo wybitnej nadwrażliwości koronkowych masek na twarzy.
D l a osłaniania skóry stosowane są często maści następujące:
Rp.: Resordni, Ichthyoli, Boli rubri aa i.o, Eucerini 5.0, Pastae zinci
ad 50.0 lub też
Rp.: Ichthyoli 5.0, Zinci oxydat, Taki veneti, Aq. destill. aa 30.0,
Glycerini, Gummi tragacanthae Z.2L 5.0.
Można polecić smarowanie skóry spirytusem z dodatkiem 10%
garbnikowego lub wyciągu kasztana; korzystne są maści następujące:

kwasu

Rp.: Chinini tannici i.o, Ol. cacao lo.o, Ol. amygdalarum dulc. 20.0.
Wszystkie te domieszki, w szczególności chinina i tanina okazują się
skuteczne wyłącznie w przypadkach lekkich. Najskuteczniejsze działanie wy
wierają podobno, u nas jeszcze nieznane, dibenzolacteon Mercka i ortoamonowy kwas benzoesowy.
16
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2.

Opryszczki
krowiankowate
Hydroa
vacciniforme

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a ; schorzenie to jest pokrewne
opryszczkom letnim wielopostaciowym i przebiega jako postać szczególnie
nasilona, doprowadzająca do powstawania głębokich blizn. Z punktu widze
nia swej istoty jest ono zbliżone do opryszczek letnich, różniąc się od nich
obecnością hematoporfiryny w moczu, w kale i w tkankach; w schorzeniu
tym znany jest więc mechanizm jego powstawania.
P r z e b i e g i c e c h y k l i n i c z n e c h o r o b y . Schorzenie po
lega na skazie wrodzonej, która ujawnia się już w pierwszych tygodniach
lub miesiącach życia; najczęściej jednak występuje dopiero w pierwszych la
tach, zawsze przed okresem dojrzewania płciowego. Schorzenie trwa przez
całe życie osobnika, zazwyczaj jednak po okresie dojrzewania ulega stop
niowemu osłabieniu, przypadki uleczenia należą jednak do rzadkości. Objawy
choroby ulegają nasileniu na wiosnę i latem, rzadziej v/ zimie, ale podczas
dni o intensywnym nasłonecznieniu. Jest to schorzenie bardzo rzadkie, dzie
dziczne, o dziedziczeniu, jak zdaje się, ustępującym; mężczyźni dotknięci są
znacznie częściej od kobiet ( 1 0 : 1 ) ; w niektórych przypadkach zauważono
występowanie zmian chorobowych w miejscach urazów, co zbliża to schorze
nie do wrodzonego pęcherzowego oddzielania się naskórka (Epidermolysis
bullosa).
Z punktu widzenia morfologicznego schorzenie znamionuje się wystę
powaniem na odsłoniętych częściach powłok, a zatem na twarzy z wyjątkiem
podbródka, na skórze głowy, na dłoniach i na przedramionach, rumieni
i bąbli pokrzywkowych, zupełnie identycznych do występujących w opryszcz
kach letnich. Stopniowo w środkowej części tych bąbli powstaje ognisko
martwicy, w otoczeniu którego szybko tworzy się pęcherz zaklęśnięty w części
środkowej, zawierający treść surowiczo-krwawą. Pęcherze osiągać mogą

242

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Leczenie wewnętrzne polega na podawaniu rezorcyny w ilości
0.05—o. 10, 4—5 razy dziennie, na dożylnym wstrzykiwaniu 1 % rozczynu
błękitu metylu lub 0.5% rozczynu wodnego brenzkatechiny w ilości i m l
i stosowaniu autohemoterapii. Skuteczność tego leczenia nie jest jednak wy
bitna.
W czasach ostatnich w leczeniu opryszczek letnich uzyskiwano bardzo
dobre wyniki przez stosowanie witaminy P, czyli amidu kwasu nikotyno
wego w ilości 100 mig 3—4 razy dziennie dożylnie.
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rozmiary talara i większe, martwica zaś sięga niekiedy głęboko, skutkiem
czego powstają głębokie, rozległe owrzodzenia, a potem blizny, doprowa
dzające do rozległych, nieprawdopodobnie szpetnych zniszczeń skóry czoła,
nosa, palców, uszu itd. W przypadkach lekkich twarz chorych usiana jest
bliznami, przypominającymi blizny po ospie, w ciężkich można ją porównać
do koszmarnych masek osobników po oparzeniach kwasem lub ługiem; palce,
zwłaszcza paliczki paznokciowe mogą być całkowicie zniszczone; paznokcie
wypadają i dłonie mogą być w stanie przykurczu. Stan ogólny chorych bywa
dobry, jednakże po naświetleniach — nawet bardzo słabych — występują
bóle głowy, biegunki, nudności, wymioty, odczyny gorączkowe i bezsenność.
Nierzadko u chorych stwierdza się światłowstręt, zapalenie spojówek, z ogni
skami martwicy na nich i na białkówce, co powoduje zrosty powiek z gałką
oczną.
Zmiany
anatomiczne.
N a sekcjach tych chorych stwier
dzano zazwyczaj zwyrodnienie lub marskość wątroby. Zmiany skórne pole
gają na obecności ognisk martwicy z objawami wysięku surowiczo-włóknikowego.
W większości spostrzeganych przypadków wykazano obecność hemato
porfiryny w moczu, w kale, a nawet w tkankach; nasilenie objawów choro
bowych jest proporcjonalne do stopnia nasycenia ustroju hematoporfiryną.
Przypadki, w których hematoporfiryny nie stwierdzono, nie wyłączają obec
ności ciał pokrewnych jej pod względem chemicznym.
Hematoporfiryną jest pochodną barwnika krwi i powstaje w ustroju
w rozmaity sposób:
może cna powstać w jelitach skąd przechodzi do wątroby, a w ra
zie jej niewydolności do całego ustroju;
schorzenia wątroby mogą doprowadzić do nieprawidłowej prze
miany barwnika krwi, do powstawania rozmaitych porfiryn i przecho
dzenia ich do krwiobiegu;
wreszcie nie jest wyłączone, że w ^liektórych nieprawidłowościach
układu siateczkowo-śródbłonkowego mogą zjawiać się w ustroju duże
ilości hematoporfiryny. Powstawanie jej tłumaczy się tutaj nasiloną
czynnością żerną fagocytów układu
siateczkowo-śródbłonkowego,
zwiększonym rozpadem czerwonych ciałek krwi i nieprawidłową prze
mianą hemoglobiny.
Porfiryny, jednym z przedstawicieli których jest hematoporfiryną, uczu
lają ustrój na światło, a sztuczne wprowadzanie ich zwierzętom i ludziom
z następnym naświetlaniem wywołuje ciężkie, nierzadko śmiertelne odczyny
skórne i wstrząsy ogólnoustrojowe. Możliwe, że w przypadkach opryszczek
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3.

Rumień

lombardzki.

Pellagra

Schorzenie to znane jest w medycynie międzynarodowej i nosi nazwę
pellagra, od pellis — skóra i agra — szorstka, niewątpliwie bardziej trafną
od polskiej „rumień lombardzki", która nasuwa przypuszczenie, że chodzi
tu o chorobę właściwą pewnej okolicy Włoch.
Choroba ta, bardzo rzadka w Polsce, mogłaby nas nie interesować, jed
nak z uwagi na doniosłe zagadnienia teoretyczne, zasługuje na omówienie
szczegółowe.
Charakterystyka
ogólna.
Chorobę charakteryzuje zespół
objawów żołądkowo-jelitowych, nerwowych i skórnych, nazwany przez
Amerykanów zespołem trzech D (Diarrhea, Dementia, Dermatitis), ma
ona przebieg przewlekły, nasila się okresowo, zwłaszcza zaś na wiosnę i la
tem. Chorzy wykazują nadwrażliwość na światło, przyczyna zaś choroby
związana jest z samozatruciem na tle awitaminozy.
Obraz
kliniczny.
Choroba rozpoczyna się objawami ogól
nymi w postaci zmęczenia, wyczerpania fizycznego i nerwowego, obojęt
ności, braku zdolności do pracy i nieznacznych rozwolnień stolca; chorzy
mogą mieć halucynacje, cierpią na rozmaite parestezje, odczuwają sżum
w uszach. Kolejność zjawiania się zmian skórnych, nerwowych i doty
czących przewodu pokarmowego może być rozmaita. Ciepłota ciała może
być podwyższona, niekiedy nieznacznie, czasem zaś ma przebieg charakte
rystyczny dla duru, skąd nazwa — typhus pellagrtisus; przypadki, przebie
gające ostro, kończyć się mogą w ciągu kilku tygodni zejściem śmiertelnym.
Znacznie częściej schorzenie ma przebieg przewlekły i trwa kilka lub
kilkanaście lat. Choroba stopniowo pogarsza się, początkowo nie wykazuje
jednak zmian umożliwiających rozpoznanie. Staje się ono możliwe dopiero
wtedy, gdy występują zmiany skórne, co zazwyczaj, lecz nie zawsze, zdarza
się na wiosnę lub latem, po naświetlaniu słonecznym. Po upływie kilku
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krowiankowych, w których nie stwierdza się hematoporfiryny, istnieją nie
znane jej odmiany i że mechanizm powstawania opryszczek letnich jest taki
sam, jak mechanizm powstawania opryszczek krowiankowatych.
Rozpoznanie opryszczek krowiankowatych jest nader łatwe z uwagi na
charakterystyczny przebieg cierpienia. Rokowanie jest niekorzystne, choroba
jest bowiem nieuleczalna. Leczenie polega na ochronie przed światłem i na
stosowaniu witaminy P, czyli amidu kwasu nikotynowego, działanie którego
jest jednak w tym schorzeniu bardzo słabe.
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tygodni zmiany mogą ustąpić i nawrócić w następnym roku z nastaniem
pory wiosennej. W tym czasie choroba wykazuje już cechy charakterystyczne.
Objawy ze strony przewodu pokarmowego występują po rozmaitym
czasie trwania choroby i polegają na braku łaknienia, na bezsoku żołądko
wym, biegunkach z objawami nieżytu jelit o rozmaitym nasileniu; u cho
rych występują stolce krwawe, wymioty, czasem poranne; odczuwają oni
bóle w brzuchu, zależne prawdopodobnie od wzmożonej perystaltyki i skur
czów żołądka i jelit; chorzy przestają przyjmować pokarmy, niektórzy odczu
wają silne pragnienie, inni wymiotują po wypiciu wody zimnej; odżywia
nie ich cierpi, spadek na wadze może być bardzo znaczny, zawsze występuje
niedokrwistość, spadek ciśnienia tętniczego, astenia i objawy charłactwa.
W zakresie układu nerwowego i psychicznego stwierdza się objawy
różnorodne, niekiedy o typie neurastenicznym, niekiedy w postaci stanów
maniakalnych i psychozy depresyjnej, jednocześnie występuje szereg zmian,
które odnosimy do objawów nerwowo-współczulnych, jak drżenie, zespoły
spastyane, niedowłady mięśni. Towarzyszą temu rozmaite zaburzenia naczyniowo-ruchowe lub psychiczne, jak depresja, skłonność do samobój
stwa, stany urojeniowe; na ogół przeważa astenia, wyczerpanie i otępienie.
Często istnieją zawroty głowy tak silne, że chorzy tracą równowagę. Prócz
parastezji rozwijają się nerwobóle, czasem zaburzenia wzrokowe w postaci
widzenia podwójnego, mroczków. Niekiedy rozwijają się ostre psychozy,
podczas których chorzy mogą popełniać samobójstwo.
Zmiany w skórze należą do najbardziej stałych i charakterystycznych,
co też uzasadnia omawianie tego schorzenia ogólnego w podręcznikach der
matologii. Umiejscowienie ich jest charakterystyczne: zajęte są grzbietowe
powierzchnie dłoni, przedramiona — najczęściej w odsiebnej ich części,
twarz w ułożeniu symetrj-cznym, wreszcie szyja w postaci smugi otacza
jącej kark i schodzącej na mostek. Jest to tak zwany kołnierz Casala. Zmiany
skórne występują najaęściej na wiosnę, w kwietniu i w maju i polegają na
zjawieniu się rumieni, początkowo przelotnych, potem zaś utrzymujących
się trwale, wyróżniających się barwą sinawą. Nasilenie zmian może być
bardzo rozmaite; objawy zapalne na wykwitach mogą być bardzo ostre, tak
że dochodzi do powstawania pęcherzy, skóra chora jest rumieniowata, wy
kazuje dużą skłonność do złuszczania, przy tym naskórek przybiera barwę
brunatną, a niekiedy prawie czarną, mogą na nim powstawać rozrosty hiperkeratotyczne i grube, poprzedzielane głębokimi bruzdami strupy. W wy
niku tego stanu zapalnego powstają blizny i zaniki skóry, przypominające
starae. Granice rumienią są zazwyczaj ostre, ogniska zapalne wykazują
bardzo silną bolesność; goją się one powoli. N a twarzy częstokroć nie do-
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Zmiany na błonach śluzowych w rumieniu lombardzkim są bardzo
częste i dotyczą błon śluzowych przewodu pokarmowego i jamy ustnej; tylko
zmiany jamy ustnej są zbadane. Błona śluzowa jamy ustnej jest silnie prze
krwiona, zaczerwieniona i bardzo bolesna, powstają na niej małe owrzo
dzenia, pęcherzyki i ubytki nabłonka, język jest obrzęknięty i pokryty strzę
pami obumierającego, mocno do podłoża przylegającego nabłonka. T e
błony rzekome, umiejscowione na bocznych częściach języka, na wargach,
na policzkach, przypominają błony powstające w błonicy. N a czerwieni warg
powstaje często smuga hiperkeratotycznego, czarnego naskórka o wyglą
dzie bardzo charakterystycznym.
Chorzy odczuwają palenie, pragnienie, mrowienie i jak gdyby znieczu
lenie języka i warg, co utrudnia mowę i połykanie.
Postacie
nietypowe.
Jeszcze do niedawna do rumienią
lombardzkiego zaliczano tylko przypadki o cechach opisanych powyżej i v/ystępujące u osobników odżywiających się kukurydzą; schorzenia zaś nieco
odmienne lub spostrzegane u osób nie spożywających kukurydzy nazywano
pellagroidem, uważając je za schorzenia odrębne, o etiologii niewyjaśnionej.
Obecnie pogląd ten został bez mała przez wszystkich porzucony; wiemy
teraz, że pellagra przybiera cechy rozmaite w rozmaitych krajach i że na
wet poszczególne „epidemie" pellagry w tym samym kraju różnią się bardzo
znacznie. Mogą występować postacie wyłącznie skórne, nerwowe lub mie
szane, co zależy od warunków życiowych społeczeństwa. Spostrzegane na
początku ostatniej wojny w Polsce przypadki rumieni na twarzy i na dło-
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chodzi do sączenia; zaczerwienienie zajmuje nos, policzki, czoło, nie do
chodząc do granicy owłosienia. Podbródek, powieki i małżowiny uszne
zostają prawie zawsze oszczędzone; zaczerwienienie jest symetryczne, po
wierzchnia ogniska chorego może być hiperkeratotyczna, a hiperkeratoza
często jest mieszkowa.
Prócz odsłoniętych części skóry zajęte bywają okolice sromu u kobiet,
worek mosznowy u mężczyzn, otoczenie odbytu oraz okolice mniej ty
powe — grzbietowe powierzchnie stóp, łokcie, kolana, okolice pach i ra
miona. Występowanie rumieni na okolicach zasłoniętych jest bardzo ważne
dla rozważań nad patogenezą pellagry, dowodzą bowiem, że nie chodzi tu
wyłącznie o działanie światła, jak to przypuszczano dawniej, a że istnieje
uszkodzenie skóry, jej skłonność do stanu zapalnego. Ujawnia się on wpraw
dzie przede wszystkim pod wpływem światła, odgrywającego rolę katali
zatora, ale niekiedy również i bez niego. Znajduje to potwierdzenie w przy
padkach, gdzie rumienie występują u osobników przebywających w cieniu,
a nawet w ciemności, np. w przytułkach, więzieniach itd.
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Iliach u niektórych osób po spożyciu komosy i naświetlaniach słonecznych
były, zdaniem moim, pellagrą, przybierającą tę odmienną od typowej postać.
Etiologia
mmienia lombardzkiego wciąż jeszcze nie jest ustałona całkowicie; być może jest ona niejednolita i wymaga współdziałania
szeregu czynników. Nie ulega wątpliwości, że dużą rolę w powstawaniu
choroby odgrywa światło słoneczne, za czym przemawia sezonowe wystę
powanie choroby oraz umiejscowienie zmian głównie na odsłoniętych czę
ściach skóry. Działanie jego może być porównane do katalizatora i nie wy
czerpuje zespołu etiologicznego. T o działanie wywoławcze wywiera światło
przez to, że w ustroju zachodzą zmiany, uczulające jego tkanki na dzia
łanie światła. Można zatem powiedzieć, że osobnik dotknięty pellagrą jest
chory już przed ujawnieniem się jego choroby pod wpływem światła.
Przez długi czas panowało przekonanie, że występowanie rumienią
lombardzkiego związane jest ze spożywaniem kukurydzy w nadmiarze lub
zepsutej, zawierającej składniki uczulające ustrój na światło; wobec tego
jednak, że schorzenie — jak się okazało — występuje również u osobni
ków nie spożywających kukurydzy, pogląd ten nie ma zastosowania do
wszystkich przypadków. Zawiera on jednak ziarno prawdy; z patologii
zwierzęcej wiemy bowiem, że bydło rogate po spożyciu dużych ilości roślin
zawierających niektóre barwniki wykazuje wrażliwość na światło tak dużą,
że przebywanie w słońcu jest groźne dla ich życia (photopyrismus). Przy
puszczać zatem można, że rozmaite pokarmy skutkiem nieprawidłowej ich
przemiany mogą być źródłem powstawania w ustroju substancji uczulają
cych na światło. Jednym z takich pokarmów często bywa kukurydza a co
nas szczególnie interesuje, może być również komosa. Niektóre spostrze
żenia wskazują na to, że mąka lub ziarno kukurydzy zakażone grzybami
i pleśniami, np. bacterium maidis, aspergillus jumigatus i in. zawierają sub
stancje fluoryzujące (mikoporfiryny), uczulające ustrój na światło.
Ze względu na sposób szerzenia się choroby, przypominający szerzenie
się chorób zakaźnych, etiologia pasożytnicza rumienią lombardzkiego rów
nież brana była w rachubę, obecnie jednak przypuszczenie to zostało po
rzucone.
Pellagra jest chorobą ludności ubogiej, źle i jednostronnie odżywionej,
co nasuwa przypuszczenie, że chodzi o awitaminozę; przypuszczenie to,
od pewnego czasu wypowiadane przez rozmaitych autorów, w czasach naj
nowszych znalazło potwierdzenie doświadczalne i lecznicze. Obecnie wiemy,
że jedną z głównych jej przyczyn jest brak witaminy P, czyli amidu kwasu
nikotynowego; nie zostało jednak wyjaśnione, czy chodzi tu o monoawitaminozę, czy też, co jest bardziej prawdopodobne, o brak kilku witamin,
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w tej liczbie witaminy P. Być może — od cech tej poliawitaminozy zależy
odmienny obraz pellagry w rozmaitych krajach i w rozmaitych endemiach;
prócz witaminy P w powstawaniu choroby odgrywać może rolę również
brak jednej lub kilku innych witamin A , B, Bg, C i D , zwłaszcza zaś
zespołu witamin B .

W okresie początkowym oraz w odniesieniu do postaci poronnych
istnieć mogą duże trudności rozpoznawcze, wchodzić tu mogą w rachubę
rumienie zakaźne, odczyn na światło, toczeń rumieniowaty, opryszczki letnie.
Rokowanie ustalać należy z dużą ostrożnością, śmiertelność dochodzi
bowiem do 3 0 % w niektórych „endemiach".
Leczenie.
Konieczna jest ochrona przed światłem, podawanie
świeżych jarzyn, białka zwierzęcego, piwa lub drożdży piwnych, w pierw
szym rzędzie witaminy P, w ilości 100 mig 3—4 razy dziennie w ciągu
2—3 tygodni.
Dzienne zapotrzebowanie ustroju osobnika dorosłego na witaminę P
wynosi, jak wiadomo, 100 mig.

II.

O D C Z Y N Y POWSTAJĄCE
POCHODZENIA

SKUTKIEM UCZULENIA

CIAŁAMI

ZEWNĘTRZNEGO

Niektóre ciała chemiczne wywoływać mogą powstawanie nadwrażli
wości na światło; wyraża się ono szczególnie łatwym występowaniem rumieni
pod wpływem działania światła oraz nader intensywnym przebarwieniem
okolic naświetlanych. Niektóre z tych składników używane bywają w lecze
niu rozmaitych schorzeń, z innymi spotykamy się w życiu codziennym
i przy pracy w przemyśle. Odczyny świetlne, występujące u osobników uczu
lonych omawianymi środkami, mogą mieć cechy odrębne lub też wyróżniać
się od odczynów normalnych tylko stopniem nasilenia. Spośród tych środ
ków zasługują na wzmiankę następujące.
Gonakryna, pochodna
akrydyny, używana w leczeniu rzeżączki jeszcze kilka lat temu, wywoływać może stan zapalny odsło
niętych okolic skóry, po ustąpieniu którego pozostaje nieco nierówno
mierne ich przebarwienie.
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Rozpoznanie rumienią lombardzkiego oparte jest na stwierdzeniu opi
sanego powyżej zespołu objawów skórnych, jelitowych i nerwowych oraz
na przewlekłym, nawracającym przebiegu schorzenia.
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Eozyna i jej połączenia, stosowane niekiedy w leczeniu spraw
uczuleniowych, wywołać może silny stan zapalny skóry, nasilający się
lub występujący pod wpływem promieni świetlnych.
Połączenia zawierające kwas barbiturowy wyraźnie uczulają skórę
na światło, wywołując rozległe rumieniowate i wysiękowe stany za
palne.
Praca przy dziegciu i wdychanie jego pary doprowadza do sil
nego przebarwienia i stanu zapalnego skóry, co zaznacza się szczegól
nie wyraźnie w okresach wiosennych i letnich.

III.

ODCZYNY WYWOŁANE

PRZEZ PROMIENIE X

I

RADU

RADIODERMITIS

Odczyny wywołane przez promienie X i radu w zasadzie są identyczne,
a ogólna charakterystyka ich jest następująca:
Występują one po okresie wylęgania, krótszym po zastosowaniu
dawek dużych i promieni miękkich, czyli mniej przenikliwych, dłuż
szym po dawkach mniejszych i przy użyciu promieni twardych; dodać
należy jednak, że uszkodzenie komórek następuje niewątpliwie już
w momencie naświetlania, a tylko wyniki tego uszkodzenia ujawniają
się po pewnym czasie, zwanym okresem utajenia lub wylęgania;
z punktu widzenia biologicznego okresu wylęgania nie ma, możemy
zaś o nim mówić jedynie z punktu widzenia klinicznego.
Promienie X i radu wywołują działanie ulegające zsumowaniu,
czyli kumulacji, a to nawet przy stosowaniu dawek małych, powtarza
nych w długich odstępach.
Odczyn na promienie X i radu ogranicza się do miejsca naświe
tlania i jest najsilniejszy w punkcie zadziałania promienia centralnego;
na obwodzie naświetlanego pola odczyn jest słabszy.
W zależności od czasu występowania odróżniamy — odczyn bez
pośredni, odczyn wczesny oraz odczyn późny.

I.

Odczyn

bezpośredni

Odczyn
bezpośredni
występuje wkrótce po naświetlaniu,
utrzymuje się kilka godzin, rzadko i — 2 dni i ma cechy podostrego stanu
zapalnego. Tkanki naświetlone ulegają obrzękowi, skóra czerwier^ieje.
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2.

Odczyn

wczesny

O d c z y n w c z e s n y występuje w rozmaitym czasie w zależności
od wielkości zastosowanej dawki; po dawce epilacyjnej polega on na prze
mijającym wypadaniu włosów; a na okolicach pozbawionych włosów na prze
barwieniu; po dawkach większych występuje stan zapalny w postaci odczynu
rumieniowatego, pęcherzowego, a po dawkach szczególnie dużych —• wrzodziejącego i zgorzelinowego.
Epilacja przemijająca występuje po 10—14 dniach po naświetleniu
i polega na wypadaniu włosów bez objawów stanu zapalnego; niekiedy
jednak skóra okolicy naświetlonej jest lekko zaczerwieniona — stadium
suberythematosum. Wypadanie włosów zależy od uszkodzenia komórek
brodawki włosowej wykazujących, jak wiadomo, szczególną wrażliwość na
działanie promieni X . Po upływie 6—8 tygodni po wypadnięciu włosów.
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a zmiany chorobowe, zwłaszcza zapalne, wykazywać mogą przemijające na
silenie. Dawniej tłumaczono powstawanie tego odczynu podrażnieniem apa
ratu naczyniowo-ruchowego przez promieniowanie lub (Milian) wzrostem
zjadliwości czynnika chorobotwórczego (zjawisko biotropizmu). Obecnie
większość autorów uważa jednak ten odczyn za wynik swoistego działania
promieni X i nie przeprowadza zasadniczej różnicy pomiędzy odczynem
bezpośrednim i późniejszym. Jest on silniejszy u osobników z nadczynno
ścią tarczycy i wrażliwym układem naczyniowo-ruchowym. Do odczynów
bezpośrednich zaliczyć należy objawy towarzyszące naświetlaniu rozległych
przestrzeni, występujące po zastosowaniu dawek dużych oraz po naświetla
niu głowy. Polegają one na niedomaganiu ogólnym, podwyższeniu ciepłoty,
bólach głowy, zawrotach, nudnościach i wymiotach; zazwyczaj przemijają
one po upływie 48—72 godzin.
Pochodzenie odczynu ogólnego, bezpośredniego niezupełnie jest jasne,
kliniczne jego objawy przypominają niewydolność kory nadnerczy; pod
wpływem naświetlania następuje rozpad białka i powstają duże ilości sub
stancji białkowych, zbliżonych do histaminy, działających na korę nadnerczy.
Mechanizm powstawania tego odczynu ogólnego po naświetlaniach pro
mieniami X może być zbliżony do odczynów ogólnych, powstających po
oparzeniach i odmrożeniach. Zapobiec można tym odczynom przez wstrzy
kiwanie dicorticosteronu w ilości 2.5 mig pół godziny przed naświetlaniem.
D l a leczenia podawać należy doustnie sól kuchenną w ilości 5.0—8.0 g
dziennie lub dożylnie w ilości 10.o—20.0 m l rozczynu 10—20%.
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niekiedy jednak nieco później następuje wzrost włosów. N a skórze nieowłosionej dawka epilacyjna sprowadza lekkie przebarwienie skóry, nie
wywołuje natomiast wypadania meszka włosowego. D l a osiągnięcia wypa
dania meszka włosowego zastosować można dawki znacznie większe, wy
wołujące trwałe uszkodzenie skóry.
Odczyn rumieniowaty; po przekroczeniu dawki epilacyjnej, po upływie
I — 2 tygodni po naświetlaniu może występować podostry lub ostry stan
zapalny, w następstwie czego skóra jest gorąca, różowa lub sinawoczerwona.
Chory odczuwa silne napięcie lub pieczenie; stan taki utrzymuje się kilka
lub kilkanaście dni, po czym ustępuje ze złuszczaniem powierzchni, pozosta
wiając przebarwienie, a jeśli naświetlono skórę owłosioną, również epilacji
przemijającej. Po ustąpieniu stanu zapalnego naskórek jest cienki, lśniący,
wrażliwość na ból jest zwiększona, a pocenie zmniejszone. Jeśli rumień
był bardzo silny, po upływie szeregu miesięcy lub nawet lat wystąpić może
odczyn późny w postaci ścieńczenia skóry, rozwoju barwnika i trwałego
rozszerzenia drobnych naczyń skóry.
Odczyn pęcherzowy polega na stanie zapalnym, dochodzącym do
powstawania pęcherzy, po pęknięciu których odsłania się powierzchnia
sącząca, pokryta warstwą włóknika. Skóra właściwa w całości, a niekiedy
i tkanka podskórna są silnie obrzęknięte. Ogniska takie są bardzo bolesne,
goją się powoli, tak że całkowite zagojenie rozległych przestrzeni wymaga
kilku miesięcy. Po zagojeniu powstaje mniej lub więcej głęboka blizna
z plamistymi przebarwieniami, siateczkowatymi rozszerzeniami naczyń; jeśli
zaś sprawa dotyczy skóry owłosionej — z trwałym brakiem owłosienia.
Odczyn wrzodziejący; po jednokrotnym zastosowaniu promieni X w ilo-'
ści przekraczającej dwukrotną dawkę rumieniową, wystąpić może odczyn
zapalny, początkowo rumieniowy i pęcherzowy, potem zaś szybko prowa
dzący do wystąpienia owrzodzenia. Owrzodzenia te zajmują środkową część
naświetlanego ogniska, są bardzo bolesne, dno ich pokryte jest błoną włóknikową lub tkanką martwiczą, brzegi ubytku są równe, nie nacieczone, głę
bokość owrzodzeń bywa rozmaita.
Owrzodzenia te utrzymać się mogą przez kilka miesięcy lub też lat,
a niekiedy ulegają zwyrodnieniu złośliwemu. Odznaczają się one silną bolesnością, występującą w postaci paroksyzmów i wykazującą skłonność do
promieniowania w otoczeniu.
Miescher, który bardzo dokładnie zbadał przebieg odczynów rumienio
watych po naświetlaniach promieniami X , doszedł do wniosku, że wystę
pują one zawsze w kilku falach; pierwsza — pomiędzy pierwszym i czwar
tym dniem, druga pomiędzy 8—22 dniem i wreszcie trzecia, najsilniejsza.
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3.

Odczyn

późny

Uszkodzenia
późne
występują po upływie kilku miesięcy,
kilku lub nawet kilkunastu lat po naświetlaniu i mogą być poprzedzone
odczynami wczesnymi, opisanymi powyżej. Odczyny późne widuje się czę
ściej po stosowaniu dawek wielokrotnych, niewielkich, z których każda
nie wywołuje odczynu widocznego. W zależności od ich nasilenia zmiany
późne podzielić można na trzy postacie lub okresy, wykazujące często pewną
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pomiędzy 34 i 51. Przebarwienie powstające po naświetlaniu promieniami
X jest tym wybitniejsze, im silniejszy był rumień; w odróżnianiu od prze
barwienia po promieniach pozafiołkowych, utrzymuje się ono bardzo długo,
a niekiedy trwale.
I m większa jest dawka jednorazowa, tym wcześniej występują te
odczyny.
Paznokcie są znacznie oporniej sze na działanie promieni X od włosów
i nawet stosowanie dużych dawek jednorazowych nie prowadzi do wypa
dania płytki paznokciowej. Następuje to dopiero po wystąpieniu ostrego
stanu zapalnego i oddzieleniu płytki przez płyn wysiękowy. W przewlek
łych rentgenowskich uszkodzeniach skóry paliczków paznokciowych, znie
kształcenia płytek paznokciowych są częste i polegają na ich ścieńczeniu,
łamliwości i zniekształceniach wszelkiego rodzaju. Zmiany na błonach ślu
zowych w zasadzie są identyczne do zmian na skórze; tu również odróż
niamy bowiem odczyn rumieniowaty, naskórkowy (radioepithelitis) i wrzo
dziejący.
Odczyn rumieniowaty polega na zaczerwienieniu i obrzęku błony ślu
zowej, a czasem na obecności wydzieliny surowiczo-krwawej, przemija on
po 5—8 dniach bez pozostawienia śladów trwałych, a podczas swego utrzy
mywania się wywołuje uczucie bólu i pieczenia.
Odczyn naskórkowy, radioepithelitis, polega na oddzieleniu się obu
marłego naskórka, skutkiem czego odsłania się powierzchnia początkowo
czerwona, wilgotna, wkrótce zaś pokryta cienką warstwą tkanki martwiczej
i błoną wypociny włóknikowej, o barwie żółtawej i sadłowatym połysku.
N a brzegu ubytku naskórkowego powstaje obrębek odradzającego się na
skórka, zaciągający cały ubjdek w czasie 7—30 dni, w zależności od jego
rozmiarów. Zmian trwałych nie pozostaje.
Odczyn wrzodziejący, radiodermitis ulcerosa, nie różni się od zmian
na skórze.
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kolejność rozwoju. Początkowo występują zmiany zanikowe, często zwane
troficznymi, co nie jest całkowicie trafne, ponieważ i w okresie następnym,
wrzodziejącym, zmiany trofizmu tkanek są również bardzo wyraźne, wresz
cie do okresu trzeciego zaliczyć można rozwój na skórze uszkodzonej przez
promienie X nowotworu.
W okresie zanikowym skóra jest cienka, sucha, pomarszczona, o wy
glądzie skóry starczej, z licznymi drobnymi naczyniami krwionośnymi,
zwłaszcza źylnymi, przeświecającymi przez powierzchnię w postaci siateczki
lub kropkowatych naczyniaków. Skóra jest zazwyczaj przebarwiona, nie-

Ryc.

31.

Radiodermitis; zaniki, przebarwienia i odbarwienia,
rozszerzenie naczyń.

kiedy jednostajnie, aęściej plamisto, skutkiem czego wygląd jej jest pstry,
nader charakterystyczny.
Jeśli zanik dotyay nie tylko skóry właściwej, lecz również tkanki pod
skórnej, a zwłaszcza powięzi i mięśni, przybiera on zazwyczaj cechy zaniku
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Ryc. 32. Radiodermitis ulcerosa. Wśród tkanek blizno
watych znajduje się duże, nieregularnego kształtu owrzo
dzenie o dnie atonicznym, ziarninującym.

przebieg napadowy; owrzodzenia te powstają nagle, bez przyczyny widocz
nej, najlżejsze urazy mogą jednak sprzyjać ich zjawieniu się i wzrostowi.
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trwardzinowego, a nie wiotkiego, bardziej charakterystycznego dla uszko
dzeń powierzchownych. W tych wypadkach skóra jest nieprzesuwalna nad
tkankami głębszymi i tworzy razem z nimi warstwę twardą, bliznowatą
o barwie żółtej, przypominającej twardzinę. Jednocześnie z tym stwierdza
się obecność uszkodzeń naczyniowych i przebarwień.
Skóra wykazująca objawy zaniku porentgenowskiego, zwłaszcza głębo
kiego, ma żywotność zmniejszoną, jest bardzo wrażliwa na urazy i zaka
żenia, a odporność jej jest zmniejszona; w związku z tym powstawanie
owrzodzeń jest tu bardzo częste. Umiejscowione są one zazwyczaj w części
środkowej ogniska bliznowatego, wielkość ich jest rozmaita, kształt niere
gularny, dno i brzegi twarde, bliznowate, pokryte atoniczną ziarniną. Są one
bardzo bolesne, a bóle występujące w tych razach są nader uporczywe i mają
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Owrzodzenia, powstające na zmianach porentgenowskich, często wyka
zują skłonność do zwyrodnienia złośliwego, skutkiem czego powstają na
nich nabłoniaki. N a dnie lub na brzegu owrzodzenia następuje rozrost
tkanki i powstaje twardy, niebolesny, nie wykazujący objawów stanu zapal
nego guz. Początek rozwoju nabłoniaków na takich owrzodzeniach może być
rozmaity; czasem owrzodzenie w całości ulega szybkiemu, nagłemu powięk
szeniu, w innych wypadkach w otoczeniu jego rozwija się stan zapalny lub
też część owrzodzenia pokrywa się wyroślami brodawkowatymi, czasem na
dnie lub na brzegu owrzodzenia powstaje rozległa, bujająca ziarnina,
wreszcie nieraz zjawia się na nim głębokie pęknięcie. Wszystkie te objawy
powinny budzić obawy przed rozpoczynającym się zwyrodnieniem złośli
wym i skłonić do wykonania badania mikroskopowego owrzodzenia porent
genowskiego. Zwyrodnienie złośliwe występuje w czasie bardzo rozmaitym,
niekiedy po upływie lo—20 lat po naświetlaniach.
Nabłoniaki powstające na owrzodzeniach porentgenowskich mają cechy
histologiczne nabłoniaków rogowaciejących, zazwyczaj mają przebieg złośliwy
i są oporne na leczenie.
Obraz
histologiczny
zmian
porentgenow
s k i c h . Rodzaj i nasilenie zmian tkankowych jest rozmaity w zależności
od wysokości podanej dawki i okresu badania. Zmiany najwcześniejsze do
tyczą naskórka i występują już po upływie i — 2 dni po naświetlaniu; naj
bardziej uszkodzone są jądra komórek warstwy podstawnej, nieco mniej
innych. Jądra barwią się nieprawidłowo i wykazują rozmaite zniekształ
cenia morfologiczne, niektóre z nich są piknotyczne, inne są w stanie po
działu, same komórki są pączkujące lub obrzęknięte. Prawidłowych figur po
działu nie ma, a być może nawet podział komórek zostaje zatrzymany aż
do okresu dmgiej fali reakcyjnej, a więc do 8—20 dni, kiedy znów zja
wiają się figury podziału, jednak nieprawidłowe. W wyniku zatrzymania
czynności rozrodczej komórek warstwy podstawnej, naskórek w całości cień
czeje, na powierzchni jego występować mogą ogniska parakeratozy.
Po dawkach dużych, dwukrotnie przekraczających dawkę rumieniową,
w przestrzeniach międzykomórkowych zjawia się wysięk, skutkiem czego
rozległe warstwy naskórka mogą się oddzielać, niektóre zaś jego części ule
gają martwicy rozpływnej.
W okresie odnowy, po ustąpieniu zmian zapalnych, w zależności od
ciężkości uszkodzenia, naskórek może pozostać trwale ścieńczały, komórki
zaś jego są małe i piknotyczne lub też, jeśli sprawy regeneracji są bardzo
żywe, może on zgrubieć, na powierzchni zaś stać się hiperkeratotycznym.
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W odczynach pęcherzowych i wrzodziejących stan zapalny jest bardzo
silny, a tkanka na rozmaitej głębokości przesiąknięta jest płynem wysięko
wym, włóknikiem, a często wykazuje martwicę oraz owrzodzenia mniej lub
więcej głębokie.
Najcharakterystyczniejsze zmiany występują w uszkodzeniach późnych:
naskórek i skóra właściwa są ścieńczałe i zanikłe, a ostatnia wykazuje
zmiany bliznowate; w naskórku stwierdza się obecność licznych komórek
zwyrodniałych i dużej ilości barwnika. Zmiany najwybitniejsze dotyczą na
czyń, są one liczne, rozszerzone niekiedy do tego stopnia, że przypominać
mogą naczyniaki; zachowanie ich ścianek jest niejednolite; niektóre naczy
nia mają ścianki cienkie, zbudowane z jednej warstwy śródbłonka bez mięśniówki, mimo że kaliber ich może być dosyć duży; ścianki innych naczyń
są zgrubiałe, a śródbłonki ich mogą bujać tak znacznie, że naczynia stają
się niedrożne; w niektórych naayniach znajdują się zakrzepy, a nawet tkanka
martwicza. Najprawdopodobniej tymi zmianami naczyniowymi tłumaczy
się zmniejszona żywotność skóry oraz postępujący charakter zmian. Włókna
są zwyrodniałe i bliznowate, w otoczeniu gałązek nerwowych stwierdza się
obecność nacieków i tkanki bliznowatej. Przydatki skóry są zanikłe. Cała
tkanka łączna jest zeszkliwiała, barwi się nieprawidłowo, nie jest już ona
zbudowana z prawidłowych włókien klejorodnych i sprężystych, lecz ze
splotów i zwojów barwiących się nieprawidłowo a częściowo bezpostacio
wych. Naskórek na tych ogniskach wykazywać może ogniskowe zgrubienia,
niekiedy ulegające zwyrodnieniu złośliwemu i będące punktem wyjściowj-m
dla rozwoju nowotworów.
Okoliczności
wpływające
na
występowanie
uszkodzeń
przez
promienie
X.
Czynnikiem rozstrzyga
jącym w powstawaniu uszkodzeń popromiennych jest ilość zastosowanych
promieni, ich jakość i czas, w którym zostały podane. W miarę zwiększania
dawki wzrasta niebezpieczeństwo uszkodzenia skóry, ponadto promienie
o fali długiej, czyli miękkie, mniej przenikliwe, łatwiej wywołują uszko256

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

W skórze właściwej spostrzega się rozszerzenie i przekrwienie naczyń
krwionośnych, obrzęk surowiczy o rozmaitym nasileniu, rozszerzenie naczyń
limfatycznych oraz obecność w otoczeniu naczyń krwionośnych i limfatycznych — nerwów oraz przydatków skóry, nacieków komórkowych, złożonych
z limfocytów i histiocytów, a w okresie zmian ostrych również i z komórek
wielo jądrzastych.
Zmiany bardzo charakterystyczne dotyczą ścianek naczyń krwionośnych,
włośniaek, żył i tętnic; są one zeszkliwiałe, śródbłonki w nich są obrzęk
nięte, zwyrodniałe, złuszczają się i często wypełniają światło naczynia.
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dzenia niż promienie o fali krótkiej, twardsze, bardziej przenikliwe.
W związku z tym filtrowanie promieni celem usunięcia najmniej przenikli
wych jest jednym z doniosłych zabiegów, zwiększających bezpieczeństwo na
świetlania. Skrócenie czasu naświetlań sprzyja powstawaniu uszkodzeń po
promiennych.
Prócz tych warunków zasadniczych, wpływających na występowanie
uszkodzeń, pewną rolę mogą odgrywać okoliczności o mniejszym znacze
niu. T a k więc skóra osobników młodocianych jest wrażliwsza niż skóra
osób dorosłych; skóra blondynów jest wrażliwsza niż skóra osobników ciem
nowłosych; skóra dłoni, szyi, brzucha, jak również okolice zaopatrzone
w liczne gruczoły potowe są wrażliwsze niż skóra pleców i okolicy krzy
żowej. Z owłosienia największą wrażliwość wykazują włosy głowy, toteż
epilację głowy osiąga się najłatwiej i przy zastosowaniu dawek najmniej
szych; włosy brody u mężczyzn są mniej wrażliwe i dla uzyskania epilacji
tych okolic zastosować wypada dawkę nieco większą; największą oporność
wykazuje meszek, epilacja którego bez uszkodzenia skóry jest prawie nie
możliwa. Skóra osobników z nadczynnością tarczycy jest wrażliwsza na dzia
łanie promieni X od skóry osobników zdrowych.
Wreszcie pamiętać należy, że w powstawaniu uszkodzeń wczesnych
największą rolę odgrywa czas zużyty na naświetlanie; uszkodzenia późne
powstają przez wielokrotne powtarzania przez długi czas dawek małych,
uszkodzenia ostre występują zazwyczaj przy podaniu dawki nadmiernej
w krótkim czasie.
L e c z e n i e ciężkich i rozległych uszkodzeń popromiennych jest za
daniem trudnym, a często niewdzięcznym ze względu na ich oporność i po
stępujący charakter. Postępowanie lecznicze w okresie istnienia objawów
ostrych polega na stosowaniu leczenia przeciwzapalnego.
Polecić należy
okłady z płynów ściągających oraz maści lub mazideł zawierających rozczyny
wodne. Pamiętać należy, że skóra jest w tych wypadkach bardzo wrażliwa
i szybko wykazuje objawy nieznoszenia lekowego, toteż częsta zmiana le
ków może być korzystna.
Najaęściej bywa stosowane mazidło wapniowo-oleiste lub jedna z ma
ści chłodzących. Dodawanie środków znieaułających, takich jak anestayna
lub nowokaina jest nie wskazane w stanie ostrym z uwagi na silną odczynowość skóry i łatwość jej podrażnienia tymi lekami.
Drugim zadaniem, jakie lekarz ma do spełnienia, jest zwalczanie za
każeń wtórnych, niepomiernie sprzyjających rozszerzaniu się zmian cho
robowych w głąb; możliwość zakażeń wtórnych wchodzi w rachubę w przy
padkach, w których wystąpiło sączenie lub martwica. Zabiegi stosowane
17
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w tych wypadkach polegają na okładach lub nawet maściach odkażających,
wedle wskazówek podanych w rozdziale o leczeniu przeciwzakaźnym. Z e
względu na wrażliwość tkanek, nie należy stosować dużych stężeń. Leczenie
przeciwzakaźne może być zaniechane z chwilą wytworzenia się ziarniny;
w tym okresie przejść należy do zabiegów sprzyjających gojeniu i pokry
waniu ubytków naskórkiem; spośród najskuteaniejszych wymienić należy —
stosowanie maści obojętnych, pędzlowanie rozczynem insuliny lub przykła
danie maści insulinowych, a wreszcie stosowanie maści witaminowych,
w szaególności maści tranowej; maści te ulegają jednak szybkiemu zepsuciu,
toteż częsta zmiana opatrunków jest wskazana.
Zabiegami, które wydatnie przyayniają się do zmniejszenia stanu za
palnego, podnoszą odporność ustroju i ułatwiają gojenie, są przestrzykiwania
k r w i własnej chorego lub przetaczanie k r w i obcej w przypadkach cięższych.
Bardzo ważnym zadaniem w leaeniu owrzodzeń popromiennych jest
uśmierzanie bólu, nader, jak wspomniałem, uporaywego. Z e względu na
uporaywość cierpienia podawanie morfiny i jej pochodnych jest nie wska
zane, po ustąpieniu ostrych objawów zapalnych można natomiast polecić
maść z anestezyną i nowokainą lub środkami zbliżonymi (patrz rozdział
o postępowaniu przeciwbólowym).
Dobre wyniki, zarówno pod względem przyspieszenia gojenia, jak
również zmniejszania bolesności otrzymywano przez naświetlanie promie
niami podaerwonymi, a w przypadkach przewlekłych pozafiołkowymi;
a a s naświetlań winien być jednak krótki, a snop światła padać powinien
skośnie, niejako ześlizgując się po powierzchni.
Miejsce specjalne zajmują zabiegi chirurgiane, polegające na wycięciu
owrzodzenia lub amputacji aęści ciała, co ze względu na uporczywość cier
pienia i silne bóle, wywoływane owrzodzeniem, nierzadko wchodzi w ra
chubę. Kierować się tu należy wskazówkami następującymi:
w okolicach, gdzie tkanki są łatwo przesuwalne, a zabieg nieszpecący, wycięcie owrzodzenia jest wskazane;
wycięcie sięgać powinno w tkanki zdrowe, w przeciwnym bowiem
razie nie następuje zagojenie;
amputacja części kończyn jest wskazana w obliczu owrzodzeń
całkowicie nie poddających się uleczeniu, zwyrodnienie złośliwe takich
owrzodzeń jest bowiem nader częste.
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ROZDZIAŁ X I I

TERMICZNE USZKODZENIA SKORY
DERMATOSES E FRIGORE E T CALORE
I.

USZKODZENIE WYWOŁANE

DZIAŁANIEM

CIEPŁOTY

NISKIEJ

Zimno wywołać może powstawanie w skórze uszkodzeń rozmaitych,
wygląd i przebieg kliniczny których zależą zarówno od rodzaju zimna, jego
nasilenia i a a s u działania, jak i od właściwości ustroju i uszkodzonej oko
licy. Odróżniamy zazwyczaj uszkodzenia ostre, czyli odmrożenia — congelatio — powstające pod wpływem działania ciepłoty poniżej zera, i uszko
dzenia przewlekłe, czyli odmroziny — perniones lub perniosis, wywoły
wane przez długotrwałe działanie ciepłoty niskiej, powyżej jednak zera.

I.

Odmrożenia

—

Congelatio

Zmiany wywoływane przez zimno często podobne są pod względem
klinicznym do zmian, występujących pod wpływem ciepłoty wysokiej, me
chanizm ich powstawania jest jednak odmienny. W powstawaniu uszko
dzeń przez ciepłotę wysoką odgrywa rolę głównie bezpośrednie jej działa
nie na tkanki, istnieje przy tym temperatura krytyczna, stanowiąca próg zno
szenia ciepłoty przez tkanki, wynosi ona 5 8"—60°; ciepłota wyższa nieza
leżnie od jej przyrody i cech ustroju, wywołuje nieodwracalne uszkodzenie
tkanek, skutkiem zmian w stanie fizyko-chemicznym ciał białkowych. Obja
wy ogólne występujące po oparzeniach, tłumaczą się zatruciem ustroju przez
produkty rozpadu tkanek.
Przy działaniu ciepłoty niskiej, prócz jej działania miejscowego, wystę
puje bardzo wyraźnie jej działanie ogólne. Wprawdzie ciepłota niska uszko
dzić może rozmaite okolice powłok działając bezpośrednio, częściej wystę-
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Uszkodzenia spowodowane zimnem tłumaczą się raczej uszkodzeniem
obwodowego układu krwionośnego niż bezpośrednim jego działaniem na
komórki i tkanki.
Można przytoczyć cały szereg innych dowodów, świadczących o do
niosłości ogólnego działania zimna w powstawaniu odmrożeń. Osoby przy
zwyczajone do zimna i zahartowane trudniej ulegają odmrożeniom, nato
miast w oparzeniach czynnik- ten prawie nie wchodzi w rachubę. Wszystkie
czynniki obniżające ciśnienie krwi sprzyjają występowaniu odmrożeń; dla
tego to występują one szaególnie często podczas snu lub spoczynku fizycz
nego. Odżywianie niewystarczające, choroby wyczerpujące, utrata krwi, nie
dokrwistość, nadużywanie alkoholu, wszystko są to czynniki działające
w taki sam sposób; w związku z tym i objawy ogólne, występujące u osob
ników odmrożonych, tłumaczą się nie tylko wchłanianiem produktów roz
padu tkanek, lecz głównie oziębieniem ciała i działaniem zimna na układ
nerwowy, naczyniowo-ruchowy i dokrewny.
Przy działaniu gorąca okolicznością rozstrzygającą jest zatem przekrocze
nie punktu krytycznego, jakim jest moment krzepnięcia białka, przy działaniu
zimna podobnej temperatury krytycznej wskazać nie można, a wszystko za
leży od szybkości i stopnia skurczu naczyń i uszkodzenia odżywiania tka
nek. Skurcz naczyń jest większy u osobników z pobudliwym układem na
czyniowym, na skórze wilgotnej lub pocącej się, na częściach ciała odsieb
nych; wreszcie przy większym parowaniu skutkiem wiatru i wilgoci po
wietrza; czynnikiem sprzyjającym jest ucisk naczyń przez obuwie, bandaż itd.
T e n punkt widzenia może uzasadnić podział ostrych uszkodzeń, wy
wołanych przez ciepłotę niską — na zamrożenia, przy których zarodź ko
mórek ulega krystalizacji i następuje jej nieodwracalne uszkodzenie, i na
odmrożenie, o których mowa będzie poniżej.
Przebieg uszkodzenia skóry przez zimno jest następujący: początkowo
następuje zwężenie lub skurcz naczyń i niedokrwienie tkanek z ich niedoczulicą; jeśli zmiany polegają jedynie na zwężeniu tętnic, przepływ k r w i jest
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puje to jednak na częściach odsiebnych; a więc na nosie, policzkach, dło
niach i stopach, zazwyczaj przy tym w ułożeniu symetrycznym, co tłumaczy
się ogólnym działaniem zimna. Istnienie temperatury krytycznej jest tu mniej
widoczne; wprawdzie ciepłota poniżej 0° wywołać może zamrożenie tkanek,
nie następuje to jednak niekiedy nawet po dłuższym działaniu zimna. Uszko
dzenie występuje dopiero w razie skurczu naczyń, ten zaś zależy nie tylko
od stopnia zimna, lecz również od jego przyrody, od cech ustroju i w znacz
nym stopniu od ogólnego działania zimna na ustrój.
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zwolniony, skóra przybiera barwę siniczą, jest nieczuła, palce są zgrabiałe
i sztywne, występuje w nich uczucie kłucia i bólu.
Jeśli skurcz naczyń jest całkowity, powłoki stają się zupełnie białe
i zimne. Po ustąpieniu tego skurczu następuje przekrwienie odczynowe,
skóra staje się gorąca i czerwona, często z odcieniem sinawym skutkiem
rozszerzenia żył, chory odczuwa pieczenie i nawet bóle, mimo że wrażliwość
jej na dotyk jest zmniejszona.
Po upływie kilku godzin występują objawy odczynowego stanu zapal
nego, który może przybrać nasilenie rozmaite, w zależności od czego odróż
niamy odmrożenia I , I I i I I I stopnia.
Odmrożenie pierwszego stopnia polega na stanie zapalnym rumienio
watym, zaczerwienieniu, obrzęku, bolesności skóry z towarzyszącą jej niedoczulicą. Stan taki utrzymać się może kilka dni, po czym zazwyczaj ustępuje
całkowicie. Jednak u osobników usposobionych, zwłaszcza zaś u takich,
u których działanie zimna powtarza się często, sinica i obrzęk skóry pozo
stają na czas bardzo długi, a w powierzchni wytwarza się siateczka drobnych
rozszerzonych naczyń. T e ostatnie zmiany zalicza się jednak do przewlekłych,
a więc do odmrozin — perniosis.
W odmrożeniu drugiego stopnia stan zapalny jest znacznie wybitniej
szy, powstaje silny obrzęk, tworzą się pęcherze wypełnione płynem surowi
czym lub krwawym; przy ich pęknięciu odsłania się powierzchnia pokryta
warstwą nekrotyczną. Skutkiem obniżenia żywotności tkanek i ich dużej
skłonności do zakażeń wtórnych, gojenie tych pęcherzy postępuje zazwyczaj
powoli. Zmianom tym towarzyszy dosyć silna bolesność i sinica skóry.
Odmrożenie trzeciego stopnia polega na martwicy sięgającej głęboko.
Po ustaniu działania zimna odmrożona okolica jest pozbawiona czucia,
wkrótce staje się sinoczerwona, potem sina, a wreszcie skutkiem głębokich
wybroczyn — czarna; tkanki przesiąknięte są płynem surowiczo-krwawym
i przybierają konsystencję galaretowatą. Zgorzel może przybrać cechy su
chej lub wilgotnej; z chwilą wystąpienia linii demarkacyjnej
następuje
oddzielanie tkanek obumarłych, przebieg tej sprawy jest bardzo powolny,
zwłaszcza jeśli obumarciu uległy kości.
Stan ogólny chorych z odmrożeniami jest zazwyczaj dobry; nie wy
wołują one bowiem odczynów ogólnych, jednakże w odmrożeniach rozle
głych występuje podwyższenie ciepłoty.
Powikłania występujące w związku z odmrożeniami zależą od zakażeń
wtórnych i mogą doprowadzić do ropowicy, róży, zgorzeli i posocznicy;
częściej przebiegają one bez tych powikłań.
Po zagojeniu odmrożeń często utrzymują się nerwobóle, tym silniejsze.
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im głębsze było odmrożenie; pochodzenie ich tłumaczyć należy stanem za
palnym nerwów obwodowych.
Niekiedy już po całkowitym zagojeniu okolic odmrożonych występują
zgorzele, pochodzenie których tłumaczyć należy uszkodzeniem naczyń.

'

Leczenie.
Najważniejszym postępowaniem jest ochrona przed
występowaniem odmrożeń; w tym celu polecić należy natłuszczanie i okrywanie narządów narażonych na działanie zimna złymi przewodnikami ciepła,
unikać należy ucisku na tkanki ulegające oziębieniu. Wobec tego, że więk
szą podatność na działanie zimna wykazują osobnicy asteniczni, źle odży
wieni, z sinicą kończyn i ze skłonnością do pocenia, na takich zwrócić na
leży szczególną uwagę. Pończochy i rękawiczki muszą być u nich wełniane,
często zmieniane; wskazane jest u nich stosowanie zabiegów ułatwiających
krążenie krwi, takich jak rozcieranie i ruch.
Leczenie już istniejących odmrożeń prowadzić należy podług następu
jącego planu: pierwsza pomoc polega na możliwie szybkim, lecz ostrożnym
przywróceniu krążenia krwi, w tym celu polecić można ostrożne, stopniowo
coraz energiczniejsze rozcieranie odmrożonych tkanek, zwykłe lub spirytu
sem i zimną wodą. Zabieg ten sprzyja przekrwieniu czynnemu, usuwa krew
z rozszerzonych żył, przywraca żywotność tkanek. Szybkie rozgrzewanie tka
nek może być niekorzystne, wywołuje bowiem zwiotczenie ścianek naczyń,
zastój k r w i i utrudnienia krążenia.
Rozcierania śniegiem, tak bardzo rozpowszechnione u laików, są zbędne
lub szkodliwe; podróżnicy okolic podbiegunowych zabieg ten od dawna
już porzucili, a doświadczenia ostatniej wojny wykazały słuszność tego za
patrywania. Istotnie, w odmrożeniach słabszego stopnia zwykłe rozcieranie
wystarcza dla przywrócenia krążenia, w odmrożeniach ciężkich, rozcierania
na silnym mrozie śniegiem, w tych wypadkach twardym, lodowatym, pro
wadzą do mechanicznego uszkodzenia tkanek odmrożonych i do dalszego
oziębiania całego ciała.
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Zmiany
anatomiczne.
N a plan pierwszy wysuwają się
uszkodzenia naczyń, światła których są rozszerzone, wypełnione krwią, czę
sto zhemolizowaną; ścianki ich są obrzęknięte i zeszkliwiałe, śródbłonki na
czyń są uszkodzone i złuszczają się; niekiedy dochodzi do niedrożności na
czyń skutkiem wytwarzania się w nich zakrzepów. Tkanki przesiąknięte są
płynem surowiczym i surowiczo-krwawym, stwierdza się w nich rozległe
wylewy krwawe. W otoczeniu nerwów rozwija się stan zapalny, włókna
nerwowe są zwyrodniałe. W komórkach naskórka i śródbłonkach naczyń
tworzą się wodniczki, a nawet martwica rozpływna.
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W obawie przed dalszym ochłodzeniem ciała, nie należy odmrożonych
pozostawiać na mrozie, a ułożyć w pomieszczeniu zimnym T — l o — 1 5 O .
Kończynę odmrożoną zanurzyć można do wody o ciepłocie 1 5 ° , stosując
przy tym jednocześnie rozcieranie i masaż.
Bardzo ważne jest stosowanie środków porażających nerw w s p ó ł a u l n y
aż do blokady zwojów, jeżeli rozcieranie i drażnienie mechaniczne nie zdo
łają przywrócić rozkurczu naczyń. Korzystne są wszelkie środki rozszerza
jące naczynia tętnicze: acetylcholina i acecholina, doryl, prostigmina.
Z chwilą zjawienia się objawów reakcyjnych leczenie polega na stoso
waniu maści chłodzących; leczenie to wystarcza w odmrożeniach pierwszego
stopnia. Jeśli objawy zapalne nasiliły się i doszło do zjawienia się pęcherzy,
konieczne jest otwarcie ich u podstawy oraz stosowanie opatrunków jało
wych, maści i kąpieli odkażających. W razie wystąpienia objawów zgorzeli,
leczenie polega na stosowaniu zasypek przeciwgnilnych dla przeciwdzia
łania zgorzeli wilgotnej; amputacje wczesne dla osiągnięcia gojenia wśród
tkanek zdrowych są przeciwwskazane, nigdy nie wiadomo bowiem, na ja
kiej przestrzeni zmienione są naczynia, gdzie wystąpi ich niedrożność i jak
daleko zajdzie zgorzel, co uniemożliwia ustalenie rozmiarów amputacji
i oszczędzania narządu. Wskazania do niej zjawiają się po ustaleniu się
linii demarkacyjnej lub w razie niebezpieczeństwa
zakażenia
ogólnego
z ogniska zgorzeli oraz w razie zakażenia tężcem. N a ogół w przypadkach
zgorzeli dotyczącej wyłącznie skóry czeka się na oddzielenie tkanek martwi
czych siłami natury.
Po oddzieleniu tkanek martwiczych przystąpić należy do stosowania
środków ułatwiających gojenie, wśród których na pierwszym miejscu są
maści obojętne i tranowe. W zakresie lecznictwa ogólnego poleca się poda
wanie cibazolu w ilości 4 . 0 g, antistreptiny — 5 razy dziennie po 0 . 3 0 ,
jeśli występują objawy zakażeń wtórnych, oraz stosowanie przetaczania krwi
lub autohemoterapii w ilości l o . o — 1 5 . 0 m l 2 razy w tygodniu. W razie
istnienia zakażenia należy podawać penicylinę.

2.

Odmroziny

—

Perniones

Odmroziny występują pod wpływem ciepłoty niskiej, przewyższającej
jednak oO; już nawet ciepłota 8 — 1 0 ° powyżej zera może wywołać powsta
wanie odmrozin w porze wietrznej i wilgotnej; odwrotnie — temperatura
poniżej zera przy pogodzie suchej i bezwietrznej jest znoszona lepiej.
Występowaniu odmrozin sprzyjają obuwie i rękawiczki, wywierające
ucisk i utrudniające krążenie; występują one częściej u osobników z poce-
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Ryc. 33. Odmroziny; palec jest obrzęknięty, obecne są na nim liczne,
drobne, sine, lekko nacieczone guzki. Badanie kliniczne stwierdza sinicę,
pocenie nadmierne.

cech morfologicznych. Zazwyczaj sprawa przebiega latami, ulegając nasi
leniu na jesieni oraz w klimacie zimnym i wilgotnym; zmiany te nie wpły
wają na stan ogólny chorych, są jednak dokuczliwe ze względów kosmetycz
nych, nade wszystko zaś z powodu dolegliwości podmiotowych w postaci
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oiem nadmiernym, o kończynach zimnych, siniczych, wilgotnych. Szczegól
ne usposobienie do nich wykazują kobiety w okresie dojrzewania płciowego,
o konstytucji limfatycznej, z nieprawidłowościami w miesiączkowaniu; wy
stępują one częściej u osobników gruźliczych, w przypadkach nadczynności
tarczycy oraz u osobników z pobudliwym układem naczyniowo-ruchowym.
Mieszkania zimne, praca w takich zawodach jak pranie, rybołóstwo, handel
uliczny itd., usposabiają do nich.
Przyczyną ostateczną występowania odmrozin są zaburzenia w krążeniu
obwodowym, doprowadzające do porażenia i rozszerzenia naczyń i włośniczek żylnych, do zastoju k r w i i obrzęku tkanek miękkich.
Zmiany rozwijają się stopniowo, w porze jesiennej i wczesną wiosną,
latem natomiast ulegają poprawie; umiejscowione są zazwyczaj na grzbie
towej powierzchni palców i na podudziach, rzadziej na policzkach, na
uszach, podbródkach i na nosie; początek polega na wybitnej sinicy i uczu
ciu gorąca i pieczenia nasilających się w cieple. Stopniowo na wskazanych
okolicach powstaje ciastowate zgrubienie barwy sinej, wyczuwa się w nim
nieznaczne nacieki, a przy ucisku szkiełkiem stwierdzić można wylewy krwa
we i rozszerzone naczynia. Niekiedy na ogniskach tych wytwarzają się
owrzodzenia o przebiegu przewlekłym, nie wykazujące charakterystycznych
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mrowień, pieczenia, bólu,
i palcach.

uczucia drętwienia

i ciężaru w

kończynach
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Niekiedy pod wpływem zimna nie dochodzi do powstawania w ukła
dzie naczyniowym obwodowym zmian trwałych, lecz tylko do przemijają
cych zaburzeń naczyniowo-ruchowych, które mogą przybierać, cechy na
stępujące:
masowy, silny skurcz tętniczek drobnych (arteriolae) i włośniczek tętniczych prowadzący do nagłego przyblednięcia skóry (zazwy
czaj palców lub nosa) z towarzyszącymi silnymi bólami; obraz ten przy
pomina chorobę Raynauda;
czasem następuje silne rozszerzenie naczyń tętniczych, przekrwie
nie i wzrost ciepłoty — typ erytromelalgiczny zmian wywołanych przez
zimno;
skurcz tętniczek z rozszerzeniem żył i włośniczek żylnych — cyanosis e frigore;
rozszerzenie tętniczek, przekrwienie i skurcz włośniczek z powsta
waniem obrzęków na zimnie: oedema e frigore, pewien związek z tą
postacią ma pokrzywka, powstająca pod wpływem zimna.
Zmiany
histologiczne
w odmrozinach polegają na roz
szerzeniu naczyń, zwłaszcza żylnych, zastoju krwi, obecności w otoczeniu
naczyń i przydatków skóry nieznacznych nacieków limfocytowych, nie wy
kazujących cech budowy swoistej. W przypadkach zadawnionych skóra ulega
zanikowi i zostaje zastąpiona w warstwach dolnych przez: zraziki tłuszczu.
Rozpoznanie
odmrozin jest łatwe, jeśli związek zmian z dzia
łaniem zimna jest wyraźny i jeżeli w chorych ogniskach nie stwierdza się
większych nacieków; w przeciwnym razie, zwłaszcza jeśli istnieje skłonność
do owrzodzenia, różnicowanie ze zmianami gruźliczymi, a mianowicie
z toczniem odmrozinowym (lupus pernio) i rumieniem stwardniałym może
być bardzo trudne. Rozpoznanie utrudnia okoliczność, że mogą istnieć
zmiany mieszane, odmroziny bowiem częściej występują u osobników gruź
liczych; z innej strony zastój krwi, istniejący w odmrozinach, może uspo
sabiać do osiedlenia się prątków gruźliczych i rozwoju nacieków gruźliczych.
Z powyższego staje się jasne, że odmroziny przejść mogą stopniowo
w zmiany gruźlicze i że istnieć mogą przypadki przejściowe, toteż niekiedy
dla rozstrzygnięcia tmdności diagnostycznych wykonać należy odczyn z tuberkuliną i badanie mikroskopowe wyciętej tkanki.
Leczenie.
Jeśli chodzi o postępowanie zapobiegawcze, powtórzyć
należy powiedziane w rozdziale o odmrożeniach, ponadto podać należy, że
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w sezonie jesiennym, zimowym i wilgotnym konieczne jest noszenie poń
czoch i rękawiczek wełnianych, unikanie kaloszy gumowych i przebywania
bez ruchu w pomieszczeniu lub na powietrzu zimnym i wilgotnym.

masaże i rozcierania częste, lecz niezbyt forsowne;
naświetlania promieniami pozafiołkowymi codziennie lub co dmgi
dzień; czas trwania naświetlania od 5 do 30 minut z odległości 80 cm;
latem naświetlania słoneczne;
dla uniknięcia nacieków oraz uczucia pieczenia polecić można
naświetlania promieniami X , a mianowicie 3 naświetlania w odstępach
12—15-dniowych po 150 r. na dawkę przy napięciu 120 K V i sączku
4 mm A l . lub 2 razy w odstępach 14 dniowych po 250 r przy 120 K V
napięcia i 4 mm sączku aluminiowym.
Niektórzy polecają stosowanie przegrzewań diatermią krótkofalową,
podkreślając łatwość dawkowania, skuteczność i trwałość tego leczenia. Za
lety jego występują szczególnie wyraźnie w porównaniu do operacyjnego
leczenia odmrożeń przez stosowanie sympaticectomii okołotętniczej, która
również ma swych zwolenników.
W przypadkach silnych bólów wywołanych przez zimno i połączonych
ze znacznym skurczem naczyń korzystne działanie wywiera naświetlanie
lędźwiowej części kręgosłupa promieniami X w ilości 450 r podzielonych
na 3 dawki stosowane co 10 dni.
D l a leczenia zewnętrznego lekowego polecić należy stosowanie na noc
jednej z następujących maści:
Rp.: Camph. tritae 4.0, Balsami peruviani
lub

2.0, Yaselini

fl. ad 40.0

Rp.: Ammonii sulfo-ichthyolici, Balsami pertwiani aa 6.0, Camphorae
tritae 3.0, Yaselini flavi ad 30.0.
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Celem leczenia zmian istniejących polecić można postępowanie na
stępujące:
kąpiele codzienne trwające 15—20 minut, dwie — trzy minuty
w wodzie gorącej o To 28—30O i 2—3 minuty w wodzie zimnej
o ciepłocie pokojowej; stosowanie wody o zbyt dużej rozpiętości ciepłoty
jest nie wskazane, prowadzi bowiem do zwiotczenia ścianki naczyń;
zakładanie opaski gumowej na ramię lub na udo, tak by wywołać
zastój żylny; leczenie to wzoruje się na leczeniu przekrwieniem bier
nym, czas trwania jednego zabiegu 20—25 minut przez okres 6—8 ty
godni;
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D l a leczenia zmian na dłoniach i palcach polecić można smarowanie
na noc kolodionem o składzie następującym:
Rp.: Ammonii sulfo-ichthyolici, Eucalyptoli, Ol. terebinthinae aa 2.0,
Collodii elastici 20.0 lub mieszankę
Rp.: Thigenoli 1.5, Talci veneti, Amyl. pulv. za. 10.0, Terrae siliceae
5.0, Spir. vini 70O 150.0.
Korzystne są środki wzmacniające i tonizujące, jak np. żelazo, arsen,
fosfor, tran rybi, ćwiczenia gimnastyczne na wolnym powietrzu, kąpiele
rzeczne, a zwłaszcza morskie. W czasach najnowszych połecano stosowanie
witaminy P w postaci amidu kwasu nikotynowego doustnie 4-—6 razy dzien
nie po 5 0 mig przez okres 3 — 4 tygodni, a prócz tego 3 razy tygodniowo
100 mig podskórnie.

II.

USZKODZENIA WYWOŁANE

DZIAŁANIEM WYSOKIEJ

CIEPŁOTY

COMBUSTIO

Uszkodzenia skóry, wywołane przez działanie wysokiej ciepłoty, wystę
pują w postaci oparzeń, które dzielimy na cztery grupy w zależności od
stopnia nasilenia.
Oparzenie pierwszego stopnia występuje pod wpływem płynów lub
innych ciał, ciepłota których nie przekracza 5 0 — 5 5 o, działających przy tym
a a s stosunkowo krótki. Zmiany skóry polegają na zjawieniu się n i e z w ł o a nie po działaniu wysokiej ciepłoty rumienią o granicach ostrych. Naskórek
na rumieniu może być obrzęknięty, a po przeciągnięciu palcem po po
wierzchni schodzi z łatwością całkowicie, odsłaniając powierzchnię zaczer
wienioną i sąaącą. Skutkiem obrzęku rumień taki często jest nieco podnie
siony nad powierzchnię, zazwyczaj towarzyszy mu silny ból i pieczenie. Stop
niowo żywo aerwone zabarwienie naskórka zmienia się w sinawe; po
wierzchnia jego z ł u s z a a się, pozostawiając przebarwienie, utrzymujące się
kilka tygodni.
Oparzenie drugiego stopnia polega na występowaniu w miejscu dzia
łania wysokiej ciepłoty pęcherzy bez objawów martwicy na ich dnie; opa
rzenia takie wywoływane są przez ciała o ciepłocie 55—80O lub wyższej
(para wodna, woda wrząca), jeżeli działanie ich jest krótkie. Pęcherze wy
stępują na rumieniach, a zatem na miejscach charakterystyanych dla opa
rzeń pierwszego stopnia. Zjawiają się one po upływie kilku godzin, rzadko
później; wielkość ich bywa rozmaita, wypełnione są płynem surowiczym,
zawierającym. Zwłaszcza w pęcherzach starych, dużo włóknika, skutkiem
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1 obecności objawów wysiękowych o rozmaitym nasileniu, co ma miejsce
w oparzeniach I i I I stopnia, lecz wywołują martwicę skóry. Z punktu w i 
dzenia klinicznego oparzenia trzeciego stopnia charakteryzują grube strupy
wytworzone przez tkankę martwiczą lub w miejscach oparzenia ubytki
wrzodziejące. Strupy te mogą być bardzo głębokie, barwa ich bywa szara
lub prawie czarna, spoistość skórzasta, przyleganie do podłoża mocne. Opa
rzenia trzeciego stopnia występują pod wpływem ciał o ciepłocie przewyż
szającej looo, np. wody wrzącej, gorących tłuszczów, palącej się benzyny
lub spirytusu. Gojenie tych oparzeń postępuje bardzo powoli; ustępują one
z pozostawieniem blizn, zazwyczaj grubych, czasem przerosłych.
Oparzeniami czwartego stopnia nazywamy zwęglenie tkanek sięgające
na rozmaitą głębokość; zazwyczaj występują one pod wpływem działania
płomienia lub roztopionych metali.
O b j a w y o g ó l n e . Objawy ogólne występujące przy oparzeniach
zależą od rozległości i stopnia uszkodzenia tkanek. Oparzenia I i I I stopnia
przestrzeni nieznacznych mogą nie odbić się na ogólnym stanie chorych;
w oparzeniach rozległych, zwłaszcza drugiego i trzeciego stopnia, mogą
one być ciężkie, a nawet groźne dla życia. Są one rozmaite zarówno pod
względem patogenezy, jak i cech klinicznych.
Bezpośrednio po oparzeniu występuje wstrząs nerwowy, nie różniący się
od urazowego; może on być pogłębiony skutkiem utraty ciepła przez ciało;
w tym okresie następuje spadek ciśnienia krwi, przyspieszenie tętna, chorzy
są apatyczni, bierni; okres ten trwa i 8 — 2 4 godziny.
Potem następuje okres zatrucia przez produkty rozpadu białka, wchła
niane z miejsc oparzonych i przechodzące do całego ustroju; niektórzy
twierdzą (Mason—Davidson),
że wytwarzają się przy tym ciała zbliżone
do histaminy. Jest to okres wstrząsu z zatrucia, trwający mniej więcej od
2 do 7 dni. Chorzy bywają apatyczni i senni, występować mogą jednak
drgawki i podniecenie przemijające; okres ten charakteryzuje się wzrostem
ciepłoty ciała, objawami w zakresie krążenia i zmianami w składzie che
micznym i morfologicznym krwi. Skutkiem utraty płynów następuje za
gęszczenie krwi i w związku z tym ilość hemoglobiny i czerwonych ciałek
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czego pęcherze trwające kilka dni nie opróżniają się po pęknięciu lub prze
kłuciu. W zależnos'ci od głębokości i umiejscowienia pęcherze pękają samo
istnie lub opierają się wpływom zewnętrznym. W tym wypadku treść ich
może ulec zakażeniu wtórnemu i przybiera cechy płynu ropnego lub
przysycha z wytworzeniem strupów. Pęcherze te ustępują bez pozostawiania
blizn, a jedynie czerwonych plam, utrzymujących się niekiedy kilka miesięcy.
Oparzenia trzeciego stopnia polegają nie tylko na uszkodzeniu naskórka
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krwi w milimetrze sześciennym wzrasta bardzo znacznie, niekiedy
o 2 0 0 — 2 5 0 % , a wiadomo, że już przy wzroście ich o 1 5 0 % mogą wystę
pować ciężkie objawy ogólne. W związku z zagęszczeniem k r w i występują
trudności w krążeniu i spadek ilości tlenu w tkankach, pogłębiany przez
osłabienie mięśnia sercowego; mogą nastąpić objawy ostrej niewydolności
krążenia, zapaść i zejście śmiertelne. Skutkiem zagęszczenia k r w i i zatrucia
chorzy odczuwają silne pragnienie, występują u nich bóle głowy i wymioty,
ilość wydzielanego moczu spada, a czasem następuje bezmocz. Zatrucie
ogólne doprowadzić może do zwyrodnienia komórek narządów miąższo
wych, w szczególności nadnerczy, wątroby i nerek. Zmiany chemiczne cha
rakteryzują przede wszystkim spadek rezerwy alkalicznej krwi i zakwasze
nie, obniżenie ilości cukru i chlorków we k r w i oraz wzrost azotu reszt
kowego.
Okres trzeci objawów ogólnych zależy od zakażeń wtórnych i wchła
niania substancji toksycznych bakteryjnych; nie występuje on przed 7 dniem;
zdaniem Mc Clure'a zależy on głównie od zakażenia paciorkowcem hemolitycznym.
Powikłania
występujące przy oparzeniach w dużym stopniu za
leżą od ich umiejscowienia i stopnia. Najcięższe związane są z zakażeniem
wtórnym okolic oparzonych i narządów odległych; w przypadkach oparzeń
powierzchownych i zakażeń łagodnych objawy ograniczają się do ropie
nia powierzchni zakażonej i gorączkowego odczynu ogólnego. W przypad
kach głębszych dojść może do ropowicy i ropienia gruczołów chłonnych.
Stosunkowo częstym powikłaniem jest róża.
Spośród powikłań ogólnych wymienić należy występowanie osutek
rumieniowatych, pokrzywkowatych i innych, związanych z wchłanianiem
produktów rozpadu tkanek i jadów bakteryjnych.
U dzieci, u osób starszych i w przypadkach oparzeń rozległych, wy
stępować może zapalenie płuc i oskrzeli; w przypadkach oparzeń rozległych
wymienić należy stopniowo rozwijające się osłabienie mięśnia sercowego
oraż ogólny upadek sił i astenię, prawdopodobnie skutkiem zwyrodnienia
substancji chromochłonnej nadnerczy.
Z powikłań rzadko spostrzeganych wspomnę o powstawaniu wrzodów
dwunastnicy i żołądka; mechanizm powstawania ich nie jest jasny, być może
chodzi tu o wchłanianie toksyn zbliżonych do histaminy lub też o zatory
w naczyniach krwionośnych.
Wśród powikłań miejscowych najważniejszym i najczęstszym jest rozwój
bliznowców, które w zależności od umiejscowienia utrudnić mogą ruchy
stawów, wywołać zrosty powiek i warg.
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Rozpoznanie oparzeń jest łatwe ze względu na wywiady i charaktery
styczny obraz morfologiczny uszkodzeń. Trudniejsze jest ustalenie stopnia
oparzenia; zazwyczaj bowiem oparzenie osiąga rozmaite nasilenie w roz
maitych okolicach; wtedy rozpoznanie ustala się na podstawie ich najwięk
szego nasilenia oraz podług stopnia oparzeń przeważających pod względem
rozległości.

Z tego względu znajomość rozmiarów powierzchni poszczególnych
części ciała ma duże znaczenie: głowa oraz ramię stanowią każda 5 % po
wierzchni powłok, twarz, szyja i dłonie po 2 % , przedramię 3 , 5 % , tułów
2 7 % , pośladek i udo po 1 2 , 5 % , każde podudzie 7 , 5 % , stopa 3 % ; w razie
oparzenia przestrzeni większych od 3 0 % powierzchni ciała istnieje niebez
pieczeństwo dla życia.
Duży wpływ na przebieg oparzenia wywiera zakażenie wtórne i nasi
lenie zatrucia produktami rozpadu tkanek. Miernikiem tego zatrucia do
pewnego stopnia są wymioty, im wcześniej występują one i im są częstsze,
tym gorsze jest rokowanie.
•%

Zmiany
h i s t o l o g i c z n e w oparzeniach pierwszego stopnia
polegają na rozszerzeniu n a a y ń krwionośnych i ' n a obrzęku surowiczym
tkanki łącznej. Pęcherze powstają skutkiem znacznego i szybkiego wysięku
i umiejscowione są pod naskórkiem.
W przypadkach zgorzeli dochodzi do zupełnej martwicy naskórka,
w całości oddzielającego się od reszty skóry. "Warstwy pod nim leżące zmie
niają się wtedy w masy bezpostaciowe, słabo barwiące się. Naczynia są skur
czone, światła ich są zwężone i pozbawione krwi. W otoczeniu zgorzelino
wego ogniska naczynia są rozszerzone, a w ich światłach oraz pomiędzy
wiązkami tkanki klejorodnej spostrzega się skrzepniętą surowicę, resztki
komórek i krwinki czerwone; w naczyniach są liczne zakrzepy.
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R o k o w a n i e . Rokowanie w oparzeniach zależy od ich rozległości
i stopnia; duży wpływ na dalszy przebieg oparzenia wywiera ogólny stan
zdrowia oparzonego, w szczególności zaś wydolność układu krążenia i wydzielniczego. Rokowanie jest gorsze u dzieci i u osobników starszych;
u pierwszych wobec stosunkowo dużej powierzchni ciała w porównaniu do
wagi, u drugich z uwagi na zmniejszoną odporność ustroju, częstość zapa
lenia płuc i niewydolność krążenia. "Wszystkie choroby ogólne, zwłaszcza
cukrzyca i niewydolność mięśnia sercowego, niekorzystnie wpływają na prze
bieg oparzeń. Najważniejszą podstawą dla rokowania w oparzeniach jest
ich głębokość i rozległość.

Termiczne uszkodzenia skóry
L e c z e n i e . Leczenie oparzeń polega na stosowaniu zabiegów miej
scowych i środków ogólnych, odgrywających
szczególnie doniosłą rolę
w oparzeniach rozległych.
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Leaenie ogólne. W okresie wstrząsu, bezpośrednio po oparzeniu i przez
cały a a s utrzymywania się jego objawów, stosować należy środki nasercowe
i pobudzające napięcie n a a y ń krwionośnych, podaje się efedrynę, efetoninę,
kamforę, koraminę, kofeinę, naparstnicę i jej przetwory, wobec dużej utraty
ciepła zwrócić uwagę należy na zapobieżenie dalszemu oziębieniu ciała.
W okresie zatrucia stosować należy leczenie następujące: wobec zagęszaania krwi konieany jest dowóz dużej ilości płynu, z uwagi jednak
na skłonność ciężko oparzonych do wymiotów korzystniejsze są kroplówki
lulj wstrzykiwania dożylne; stosuje się rozayn soli kuchennej, płyn Ringera,
a najlepiej osoae krwi, wprowadza się przy tym bowiem j e d n o a e ś n i e ciała
odpornościowe; na podstawie badania wzajemnego stosunku ciałek aerwonych krwi i osocza doprowadzić należy krew do normalnej gęstości; korzystne
jest wstrzykiwanie l o — 2 0 % rozaynu cukru gronowego; przetaaania krwi
są mniej wskazane, wprowadza się bowiem tym jednocześnie ciałka czer
wone krwi.
N a specjalne omówienie zasługuje stosowanie morfiny, jej pochodnych
i innych narkotyków znieaulających. Większość autorów uważa, że są one
przeciwwskazane, stosowanie ich zwiększa bowiem śmiertelność o 1 5 — 2 0 % ,
co t ł u m a a y się zazwyaaj nasileniem objawów wstrząsu i obniżeniem ciśnienia
krwi. Jednakże w przypadkach bardzo ciężkich, kiedy nie ma nadziei utrzy
mania chorych przy życiu, śmiało można stosować również i morfinę.
W ostatnich czasach Amerykanie stosują w oparzeniach morfinę, razem
jednak z atropiną lub też dożylnie mieszaninę scopolaminy, eukodalu i efetoniny.
W a ż n ą kwestią jest dieta chorych; wobec skłonności ich do wymiotów,
odżywianie drogą doustną może być niemożliwe, toteż w oparzeniach roz
ległych jest korzystne zarządzenie głodówki na przeciąg i — 2 dni; jednak
podawanie niewielkich ilości herbaty lub kawy czarnej osłodzonej może być
d o p u s z a o n ę ; na drugi—trzeci dzień można zezwolić na herbatę z mlekiem,
potem mleko, zupy itd. Lewatywy odżywcze mogą być stosowane nawet w naj
cięższych oparzeniach.
Leczenie miejscowe może być prowadzone w sposób rozmaity w zależ
ności od jego celu.
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Leczenie osłaniające jest metodą będącą najczęściej w użyciu; polega
ono na stosowaniu opatrunków z mazideł obojętnych; wzorami klasycznymi
są następujące:
Rp.: Ol. olwarum,
aa 2 . 0 , lub

Aq.

calcis aa loo.o, Trae opli stmpl., Trae

Rp.: Ol. lim, Aq. calcis aa loo.o, Thymoli

jodt

0.20.

Leczenie aseptyczne wychodzi z założenia traktowania ognisk oparzo
nych, jak ran chirurgicznych. Polega ono na stosowaniu opatrunków
jałowych; metoda ta daje dobre wyniki jedynie przy bardzo małych ogni
skach i to wówczas tylko, gdy leczenie rozpoczęto prawie niezwłocznie po
oparzeniu.
Leczenie antyseptyczne, często stosowane bywa jednocześnie z lecze
niem osłaniającym; środki bakteriobójcze będące w użyciu są bardzo roz
maite, należy imikać wszakże stężeń dużych i środków silnie działających.
Najczęściej stosuje się kąpiele i okłady z 1 : 3 0 0 0 : 5 0 0 0 rozczynu nadman
ganianu potasowego, rivanolu 1 : 1 0 0 0 : 2 0 0 0 , 1 % rozczyn fioletu gencjany,
1/2% rozczyn błękitu metylenowego, w postaci pędzlowań, okładów i kąpieli
w zależności od rozległości i umiejscowienia zmian.
Założeniem metody Amerykanina Davidsona jest związanie kwasem
garbnikowym produktów toksycznych, powstających w ogniskach oparzo
nych i zapobieżenie wchłanianiu ich do gospodarki ogólnej ustroju. Polega
ona na smarowaniu powierzchni oparzonych 2 — 5 % rozczynepa kwasu garb
nikowego; najlepiej pokryć je gazą, którą z wierzchu smaruje się wymie
nionym płynem; wytwarza się w ten sposób strup sztuczny, chroniący przed
zakażeniem i wiążący toksyny bakteryjne i tkankowe.
D l a szybkiego osuszenia powierzchni pokrytych kwasem garbnikowym
można pozostawić je bez opatrunku lub osuszyć żarówkami w budkach
(aparat Polano). Umiejętne stosowanie tej metody zapobiega w pewnym
stopniu powstawaniu blizn przerosłych.
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Opatrunek powinien być zmieniony co 2 4 godzin, a ropiejące po
wierzchnie przemyte rozczynem nadmanganianu potasowego 1 : 5 0 0 0 lub
wodą utlenioną 1:10. Strupy należy usuwać, tkankę m a r t w i a ą w miarę moż
ności ścinać; jeśli wytwarzają się grube powierzchnie martwicze, w celu
przyspieszenia oddzielania można je nacinać w postaci szachownicy. Jeśli
opatrunki z mazidła wysychają zbyt szybko, na gazę z m o a o n ą nimi można
przykładać warstwę gazy pokrytej wazeliną borową. Zamiast wymienionych
mazideł można stosować maści obojętne z dodatkiem 1 0 % tranu rybiego,
witaminy A lub B .
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Metoda ta daje niekiedy bardzo dobre wyniki, powinna być stosowana
jednak tylko w oparzeniach drugiego stopnia, najlepsze wyniki daje ona
w razie wczesnego zastosowania, a więc w pierwszych 4 8 godzinach. W razie
silnego zakażenia i ropienia wytwarzający się strup podminowany zostaje
przez ropę i metoda nie odnosi skutku; jest ona korzystna, jeśli strup wy
sycha, co przyśpieszyć można dmuchawką Fon lub komorami żarowymi
(aparat Polano).
Dla zmniejszenia niebezpieczeństwa zakażenia stosować należy ogólnie
działające środki przeciwbakteryjne: związki sulfanilamidowe przepisać
można w proszku, jako talk zawierający 1 0 % sproszkowanego sulfathiazolu. Sulfathiazol podawać należy dożylnie w ilości 4 . 0 — 5 . 0 g dziennie;
wskazany jest on w razie istnienia objawów zakażenia. Niestety leczenie to
jest źle znoszone i zazwyczaj wywołuje wymioty; działania zapobiegawczego
nie wywiera.
Wybitne działanie zapobiegające zakażeniom i lecznicze wywiera peni
cylina; stosować należy ją w ilości 2 0 . 0 0 0 jedn. 8 razy dziennie przez okres
3 — 5 dni w zależności od rozległości oparzenia.
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Z A K A Ż E N I A R O P N E SKÓRY — P Y O D E R M I A E
W S T Ę P

Mianem zakażeń ropnych, czyli piodermii, określamy szereg chorób
skóry, wywołanych przez zakażenie zewnętrzne pospolitymi zarazkami ropotwórczymi, najczęściej paciorkowcami i gronkowcami. Zakażeń skóry za
razkami ropnymi przenikającymi od wewnątrz, a więc drogą krwiobiegu
lub krążenia chłonki, nie z a l i a a się natomiast do piodermii, lecz do scho
rzeń posocznicowych (dermatoses
pydmicae).
W rozdziale o zakażeniach ropnych omówione zostaną również i nie
które choroby skóry, etiologia których dotąd nie została ostatecznie wyjaś
niona. Wprawdzie pewne wskazówki świadczą, że są one również wywo
łane przez zakażenia ropne, nie jest jednak wyłączone, że w powstaniu ich
rolę odgrywają również rozmaite drożdże, grzyby chorobotwórcze, inne za
razki i zakażenia mieszane.
Patologia ogólna ropnych zakażeń skóry wciąż jeszcze niedostatecznie
jest zbadana; dotąd nie znamy przyczyn wpływających na tak znaczną roz
maitość odmian, jakie mogą one przybierać. Nie zbadane zostały również
zjawiska odpornościowe w przebiegu tych schorzeń, jak również rola czyn
ników usposabiających do tych zakażeń. Nie wiemy również, jaką rolę
w tych zakażeniach odgrywa normalna flora powierzchni skóry.
Paciorkowce i gronkowce wywołujące choroby skóry różnią się nieco
od paciorkowców i gronkowców wywołujących
schorzenia wewnętrzne
i chirugiczne stopniem swej zjadliwości, a być może również innymi -echami
immuno-biologicznymi.
Najczęstszą odmianą gronkowców wywołujących choroby skóry jest
gronkowiec złocisty (styphylococcus aureus), rzadziej biały i cytrynowy.
Zarazki te znajdują się na skórze i na błonach śluzowych w charakterze
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saprofitów i stają się chorobotwórcza, bądź z chwilą wzrostu zjadliwości,
bądź w związku ze zmniejszeniem odporności powłok.
N a ogół gronkowce częściej wywołują zmiany w okolicy włosów,
gmczołów łojowych i potowych, a odczyn wywołany przez nie zazwyczaj
przybiera cechy ropnego stanu zapalnego. Paciorkowce natomiast nie wy
kazują skłonności do wywoływania zmian w otoczeniu przydatków, odczyn
zaś skóry często przybiera cechy stanu zapalnego rumieniowatego lub wy
siękowego.
W patogenezie ropnych zakażeń skóry dużą rolę odgrywa stopień zakaźności zarazka; jest on bardzo duży dla paciorkowca wywołującego lisza
jec — impet!go, mały — u gronkowca.
Rozmaite czynniki wewnętrzne, jak skaza limfatyczna, wiek, choroby
przemiany materii, np. cukrzyca, i zewnętrzne, jak drażnienie skóry, rozmiękanie naskórka pod wpływem okładów lub plastrów, odgiywają niemałą
rolę w powstawaniu tych zakażeń. Pewną rolę odgiywają również sposób
zakażenia skóry i jej cechy anatomiczne.
Kwestia istnienia swoistych odmian paciorkowców i gronkowców, wy
wołujących odrębne choroby skóry, dotąd nie została rozstrzygnięta.
W patologii ogólnej ropnych zakażeń skóry dużą rolę odgrywają stany
uczulenia swoistego i nieswoistego; w związku z rozwojem tego stanu odczyn
skóry na zakażenie może ulegać wahaniom i zmianom w przebiegu choroby:
skóra stopniowo staje się wrażliwa na czynniki poprzednio nieszkodliwe,
skutkiem zaś uczulenia całej skóry zmiany chorobowe mogą powstawać
w okolicach odległych, nie stykających się z ogniskiem pierwotnym.
Schorzenia ropne często wywołane są przez zakażenia mieszane; przy
tym znacznie częściej pierwotne zmiany paciorkowcowe powikłane zostają
gronkowcami, rzadziej sprawa ma przebieg odwrotny. Czy istnieją zakaże
nia już od początku mieszane, trudno obecnie rozstrzygnąć.
Jeszcze trudniej wypowiedzieć się o roli zakażeń skóry enterokokami,
pneumokokami i meningokokami.
Z uwagi na istnienie zakażeń mieszanych, głównie zaś wobec nieusta
lonej etiologii niektórych ropnych zakażeń skóry, porzucę podział ich etio
logiczny, zachowując układ kliniczny; etiologię zaś każdego schorzenia omó
wię oddzielnie.
I.

LISZAJEC —

IMPETIGO

Charakterystyka
ogólna.
Liszajcem nazywamy ostre za
palenie skóry pochodzenia zakaźnego, polegające na powstawaniu w na-
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Ryc. 34.

Liszajec skóry twarzy.

Obraz
kliniczny
i przebjeg
liszajca.
Zmiany
najczęściej umiejscowione są na skórze twarzy, na wargach, w otoczeniu ust
i otworów nosowych, na małżowinach usznych i na głowie; nieco rzadziej
276
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skorku pęcherzy surowiczych.
Choroba ma przebieg łagodny i częściej
występuje u dzieci. Może ona przybrać dosyć rozmaite cechy morfologiczne,
czym się też tłumaczy obfitość nazw nadawanych schorzeniu.
Etiologia
liszajca wciąż jeszcze nie jest całkowicie wyjaśniona;
zgodnie z poglądem klasycznym jest on wywoływany przez paciorkowce.
Szereg jednak autorów (głównie szkoły niemieckiej) sądzi, że również za
każenia mieszane gronkowcowo-paciorkowcowe, a nawet same zakażenia
gronkowcowe mogą wywołać powstawanie liszajca. Jadassohn, a ostatnio
Amerykanin Epstein przypuszczają, że różnorodnością etiologii tłumaczy się
obfitość klinicznych i morfologicznych postaci liszajca. Zapatrywania te nie
są jednak udowodnione.
Paciorkowce wywołujące liszajec mają cechy następujące: są to pacior
kowce długie, streptococcus longus, hemolizujące, różniące się od zwykłych
paciorkowców hemolizujących zdolnością rozkładania mannitu i wytwa
rzania kwasu.
Szereg czynników, a wśród nich wiek, zaniedbania higieniczne i zły
stan zdrowia usposabiają do występowania liszajca.

Zakażenia ropne skóry
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w innych okolicach. Powstają one nagle bez poprzedzających objawów pod
miotowych, czasem jednak po okresie lekkiego swędzenia. Początek choroby
polega na zjawieniu się plam różowych lub czerwonych, szybko rozszerza
jących się obwodowo. Już po upływie kilku godzin zauważyć można, że na
skórek powierzchowny oddzielony jest przez nieznaczną ilość płynu wysię
kowego lub że powstaje dobrze napięty pęcherz, wypełniony treścią suro
w i c ą . Pokrywa jego pęka wkrótce po zjawieniu się pęcherza, co tłumaczy
się jej cienkością. Po pęknięciu pęcherza wydziela się obficie płyn surowi
a y , szybko przysychający z wytworzeniem grubych, żółtych, jak gdyby prze-

Ryc. 35.

Zlewny liszajec skóry twarzy z bardzo silnymi
objawami zapalnymi, imitującymi różę.

Świecających strupów, przypominających przyschnięty miód. Barwa i spoi
stość tych strupów bywają rozmaite w zależności od cech płynu wysięko
wego: są one żółte, miodowe, jeśli płyn wysiękowy jest surowiczy, brudno277
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szare, jeśli przybrał on cechy płynu ropnego, i ciemne, prawie czarne, jeśli
istniała w nim domieszka k r w i .

N a ogół liszajec nie wpływa na stan ogólny chorych, jednakże u małych
dzieci rozwinąć się może bezsenność i brak apetytu, ciepłota zaś ciała może
być podwyższona. Liszaj cowi towarzyszy zazwyczaj powiększenie okolicz
nych gruczołów chłonnych, które są twarde, niebolesne, przesuwalne na
podłożu, zazwyczaj nie ulegają one zropieniu. Jednakże w liszajcu utrzy
mującym się czas dłuższy, bardzo rozległym i nasilonym mogą one ropieć.
Przebieg liszajca zawsze jest łagodny; zazwyczaj ogniska niezbyt
rozległe ulegają poprawie, a nawet samouleczeniu w przeciągu l o — 1 2 dni;
jeśli jednak współistnieją czynniki wewnętrzne, jak skaza wysiękowa, lub
zewnętrzne, drażnienie, wszawica, podtrzymujące zakażenie, choroba trwać
może czas niezmiernie długi, ustępując w jednych okolicach i szerząc się
na inne.
Liszajec jest bardzo zakaźny dla dzieci, toteż dzieci chore powinny być
oddzielone od zdrowych, a dorośli przestrzegać higienę po każdym zetknię
ciu się z chorym. Jest to szczególnie wskazane w internatach, przytułkach,
szkołach itd.
Cechy powyżej opisane charakteryzują najczęstszą, niejako klasyczną
postać liszajca, a więc liszajec zwykły lub zakaźny, impetigo vulgaris seu
contagiosa; wywołany jest on, jak sądzi większość autorów, przez pacior
kowce.
Prócz tej odmiany liszajca istnieje szereg innych, nieco różniących się
od opisanej.
Liszajcowacenie
— Impetiginisatio.
Niekiedy liszajec wy
stępuje nie na skórze zdrowej, jak to bywa najczęściej, lecz na zmienionej
poprzednio przez inny proces chorobowy; w tym wypadku zakażenia pacior
kowcowe, występujące w postaci liszajca, wikłają istniejącą poprzednio inną
chorobę skóry. Niektóre schorzenia, jak na przykład gruźlica skóry, świerz
biączka, wyprysk, świerzb, ogniska sączące w skazie wysiękowej, ziarniniak
grzybiasty — szczególnie często ulegają wtórnemu zakażeniu paciorkowcem.
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Po usunięciu tych stmpów ukazuje się powierzchnia sącząca i brocząca,
szybko pokrywająca się nowymi strupami. Pozostawione własnemu losowi
zmiany skórne rozszerzają się obwodowo z rozmaitą szybkością, zajmując
przestrzenie coraz rozleglej sze, w bliższym i dalszym sąsiedztwie których
powstają wykwity świeże. Po kilku lub kilkunastu dniach strupy przysychają i odpadają, pozostawiając plamy czerwone, utrzymujące się kilka ty
godni, a nawet dłużej; blizn liszajec nie wywołuje.
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Występowanie liszajca na skórze już poprzednio zmienionej, chorej
nazywamy l i s z a j c o w a c e n i e m
—
impetignisatio.
Z punktu widzenia morfologicznego liszajec wtórny nie różni się od
pierwotnego, z punktu widzenia klinicznego odznacza się natomiast upor
czywością przebiegu.
Dla odróżnienia liszajca, p r o c e s u p i e r w o t n e g o , i liszajcowacenia, p r o c e s u w t ó r n e g o ,
czyli powikłania, należy zbadać,
czy wykwity liszajca znajdują się na skórze zdrowej, czy zmienionej przez
inną sprawę chorobową i czy skóra otoczenia nie wykazuje objawów innej
choroby.
Liszajec
pęcherzowy.
Impetigo hullosa.
Liszajec zwykły
polega na występowaniu pęcherzy małych, zazwyczaj nie przekraczających
rozmiarami i — 2 mm, pokrywa ich jest cienka, łatwo pęka i pozostawia
powierzchnie sączące i wilgotne. Niekiedy jednak pęcherze liszajca wyróż
niają się swą wielkością, osiągając 3—10 cm średnicy, pokrywa zaś ich •—•
grabością. Zdarza się to często na dłoniach, na stopach, na palcach w oto-

Ryc. 36.

Liszajec pęcherzowy; na udach pojedyncze i zgrupowane pęcherze;
na brzuchu — rumienie.

czeniu paznokci, gdzie naskórek jest bardzo gruby, skutkiem czego pęcherze
te utrzymują się czas dłuższy nie pękając. Treść takich pęcherzy ulega za279
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Liszajec
p r z y m i e s z k o w y . Impetigo jollicularis. U męż
czyzn z silnym zarostem i łojotokiem występują niekiedy po każdym ogole
niu lub nawet bez związku z nim, kropkowate, zaczerwienione plamki w oto
czeniu mieszków włosowych; wywołują one wyraźne swędzenie, a po kilku
godzinach zjawiają się na nich drobniutkie kropelki płynu surowiczego,
szybko przysychające z wytworzeniem charakterystycznych żółtych, miodo
wych strupków. Zmiany te polegają na zakażeniu ujść mieszków włosowych
paciorkowcem i są bardzo oporne na leczenie, wykazując dużą skłonność
do nawrotów.
Liszajec skóry owłosionej
g ł o w y . Impetigo
capillitii,
wystąpić może w dwóch postaciach. Niekiedy na skórze głowy powstają
ogniska liszajca pokryte charakterystycznymi strupami i nie różniące się od
liszajca zwykłego. Utrzymują się bardzo długo i doprowadzić mogą do prze
mijającego lub nawet trwałego ogniskowego wypadania włosów, przypo
minającego łysienie kiłowe (alopecia postimpetiginosa).
Kiedy indziej
znów liszajec skóry głowy zajmuje rozległą powierzchnię albo nawet skórę
głowy w całości. Stan zapalny skóry jest bardzo ostry, jest ona silnie zaczer-
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każeniu dodatkowemu gronkowcami i przybiera cechy płynu surowiczoropnego, same pęcherze rozszerzają się obwodowo — bulla rodens. Bardzo
charakterystyczne cechy przybierają pęcherze te w otoczeniu paznokci.
T ę postać liszajca nazywamy liszajcem pęcherzowym — impetigo
bullosa.
Jeżeli wykwity liszajca pęcherzowego są liczne, zgrupowane na tuło
wiu — powstać mogą obrazy przypominające chorobę Duhringa lub pęche
rzycę. Stan ogólny chorych może być w takich wypadkach upośledzony,
ciepłota ciała osiąga niekiedy 38O—38,50, w moczu może wystąpić białko.
T a odmiana liszajca wyróżnia się zakaźnością i występuje niekiedy
w postaci małych epidemii.
Liszajec
obrączkowy.
Impetigo circinata s. geographica.
Wykwity liszajca wykazywać mogą dużą skłonność do rozszerzania się
obwodowego z wytwarzaniem obrączek i postaci festonowatych.
W tej odmianie liszajca objawy zapalne i wysiękowe nie są tak silne,
jak w liszajcu zwykłym, toteż strupy są cienkie, suche i spadają łatwo. Zda
niem Jadassohna, liszajec ten wywołany jest przez zakażenie gronkowcami.
Zmiany chorobowe umiejscowione są najczęściej na skórze twarzy;
jeśli są one liczne i ułożone na tułowiu — powstać może duże podobień
stwo do rumieniowatej postaci choroby Duhringa. Ognisko pojedyńcze przy
pomina natomiast grzybicę strzygącą powierzchowną — trichophytiasis
superficialis orbicularis; badanie mikroskopowe łusek ustala rozpoznanie.
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wieniona, sączy, jednak do powstawania charakterystycznych strupów na
tych zmianach nie dochodzi. Granice chorych ognisk są ostre, często zatokowate; choroba nieraz rozpoczyna się od liszajca fałdu zausznego.
T a postać liszajca częstsza jest u kobiet, jest bardzo oporna na leczenie
i wykazuje dużą skłonność do nawrotów.
Liszajec
błon
śluzowych.
Impetigo mucosae. Cheilitis
et jtomatitis impetiginosa. Sprawa istnienia liszajca na błonach śluzowych
nie jest jeszcze rozstrzygnięta ostatecznie, jednakże większość autorów dopuszaa możliwość istnienia paciorkowcowego zapalenia błon śluzowych pod
postacią liszajca.
Zmiany te występują wyłącznie na błonach śluzowych jamy ustnej,
zwłaszcza na języku i polegają na obecności obrączkowatych i girlandowatych ognisk łatwo broczących, wydzielających obfity płyn surowiay, wyka
zujących ostry stan zapalny i bardzo bolesnych.
Liszajec warg występuje a ę ś c i e j , jeśli nie w y ł ą a n i e , u dzieci, i polega
na obrzęku warg i na obecności na nich grubych, liszajcowatych, żółtych lub
bmnatnych strupów — przykrywających sączącą i broczącą powierzchnię.
Zmiany te rozwijają się stopniowo i sprawiają duże trudności przy mowie
i spożywaniu pokarmów. Strupy przylegają mocno do podłoża, a błona ślu
zowa pod nimi wykazuje zgrubienia brodawkowate. Ogniska liszajca na
wargach ułożone są symetryanie, częściej dotyczą czerwieni dolnej wargi,
rzadziej obu. N a skórze otoczenia zazwyczaj nie ma innych ognisk liszajca.
Przebieg tych zmian jest nader przewlekły i oporny na leczenie.
Obecnie tmdno powiedzieć, a y liszajec warg jest chorobą pierwotną,
a y raaej — wtórnym powikłaniem innego, jeszcze nie zbadanego stanu
chorobowego.
Powikłania
liszajca.
Najczęstszym powikłaniem
liszajca
paciorkowcowego jest dodatkowe zakażenie gronkowcami, a może również
innymi bakteriami chorobotwórczymi. W wyniku tego zakażenia wydzie
lina surowicza, charakterystyczna dla liszajca paciorkowcowego, zmienia swe
cechy i staje się surowiczo-ropną; strupy przylegają mocniej do powierzchni,
a w otoczeniu mieszków włosowych mogą powstawać krostki
(jolliculitis).
Liszajec utrzymujący się czas bardzo długi, zwłaszcza jeśli zmiany
umiejscowione są w fałdach, doprowadzić może do zgrubienia naskórka
i do zjawienia się wyrośli brodawkowatych •— papillomatosis.
Zmiany te
utrzymywać się mogą dosyć długo po ustąpieniu liszajca. Pęcherzyki i ogni
ska liszajca zwykłego, podstawa których ulega takiemu bujaniu i zgrubie
niu — przypominać mogą, zwłaszcza w razie umiejscowienia na twarzy i na
wargach sromowych u kobiet, grudki kiłowe przerosłe.
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Zaczerwienione plamy utrzymują się długi czas po ustąpieniu pęcherzy
liszajca, zależą one od zwyrodnienia i zaniku warstwy ziarnistej naskórka.
R o z p o z n a n i e typowych przypadków liszajca jest łatwe; wystar
cza pamiętać, że jest to ostry, nagle występujący stan zapalny, częściej usa
dowiony na twarzy, zwłaszcza u dzieci. Pod względem morfologicznym cha
rakterystyczna jest obecność powierzchni czerwonych, sączących, wydzielają
cych płyn surowiczy i pokrytych grubymi, kruchymi, żółtymi stmpami.
W przypadkach nietypowych i powikłanych istnieć mogą duże trudności
rozpoznawcze. Przede wszystkim rozstrzygać należy, czy chodzi o sprawę
pierwotną •— liszajec, czy też o zakażenie wtórne innych zmian chorobo
wych — liszajcowacenie. Zakażenie wtórne wystąpić może na rozmaitych
innych sprawach chorobowych, niekiedy całkowicie je maskując. D l a ustalenia
rozpoznania prawidłowego zbadać należy, czy skóra w otoczeniu ognisk
liszajca i pod strupami jest zdrowa, czy — przeciwnie — wykazuje obec
ność blizn, nacieków, owrzodzeń itd.
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Rozległy liszajec, zwłaszcza u osobników ze skazą alergiczną, może
uogólnić się i wywołać erytrodermię rumieniowato-złuszczającą. Powstawa
niu tego powikłania sprzyja pokrywanie ognisk liszajca g m b ą warstwą ma
ści, ułatwione jest wtedy wchłanianie wydzieliny wykwitów i przechodze
nie jej do ekonomii ogólnej ustroju.
Wreszcie do powikłań liszajca zaliczyć należy zmiany występujące na
spojówce gałek ocznych oraz na rogówce, keratitis phlyctenulosa. Widujemy
je w rozległych, opornych na leczenie postaciach liszajca u dzieci z objawami
skazy wysiękowej, o konstytucji limfatycznej. Jednocześnie istnieje zazwy
czaj zakażenie paciorkowcowe brzegu powiek, blepharitis pyogenica. Możli
we, że większą skłonność do tych zmian wykazują dzieci gmżlicze.
Zmiany
h i s t o l o g i c z n e w liszajcu polegają na ostrym sta
nie zapalnym w skórze właściwej i na powstawaniu w powierzchownych
warstwach naskórka, najczęściej na granicy warstwy ziarnistej i rogowej,
pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym. T a k i m powierzchownym ułoże
niem pęcherzy tłumaczy się łatwość pękania ich pokrywy i powstawanie
ognisk sączących. Treść pęcherzy, początkowo surowicza, stopniowo zmienia
się i pojawiają się w niej leukocyty, początkowo pojedyńcze, potem liczne.
Naskórek na dnie pęcherza ulega obrzękowi, a między jego komórkami
stwierdza się nieznaczne skupienia płynu. Niekiedy dno pęcherza gmbieje,
a czasem powstaje nawet bujanie, co doprowadza do rozwoju wykwitów
brodawkowatych. W skórze właściwej w otoczeniu pęcherzy i pod nimi
stwierdza się silny obrzęk, wyraźne rozszerzenie i przekrwienie naczyń oraz
obecność nieswoistych nacieków komórkowych w ich otoczeniu.

Zakażenia ropne skóry
Przy rozpoznawaniu liszajca ustalić należy, czy istnieją czynniki uspo
sabiające do zakażeń skóry i podtrzymujące czas trwania choroby. Wchodzą
tu w rachubę w pierwszym rzędzie zaniedbania higieny, świerzb, wszawica
i świerzbiączka. Czynnikami wewnętrznymi, wpływającymi na podatność
skóry do zakażeń paciorkowcowych —• najczęściej są gruźlica oraz stany
alergiczne.
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W
skóry:

rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy następujące choroby

liszajec obrączkowaty przypominać może grzybicę strzygącą po
wierzchowną, wątpliwości rozstrzyga badanie mikroskopowe;
liszajec pęcherzowy upodobnić się może do choroby Duhringa
i do pęcherzycy zwykłej; rozpoznanie zostaje ustalone na podstawie
cech dalszego przebiegu choroby: liszajec jest schorzeniem ostrym, ła
godnym, choroba Duhringa i pęcherzyca mają przebieg przewlekły,
często okresowy; w chorobie Duhringa zmiany skórne polegają na obec
ności nie tylko pęcherzy, lecz również rumieni i bąbli;
liszajec fałdów powinien być różnicowany z grzybicą fałdów;
rozpoznanie zostaje ustalone na podstawie badania mikroskopowego
łusek;
liszajec skóry owłosionej głowy przypominać może sączące grudki
kiłowe; z tego też względu często grudki kiłowe skóry owłosionej przez
czas dłuższy rozpoznawane bywają jako liszajce; błąd ten jest tak czę
sty, że należy do klasycznych; dla uniknięcia błędu pamiętać należy,
że grudki kiłowe są nacieczone, toteż po usunięciu strupa pozostaje
wyniosły, twardy naciek; często sadowią się one nie tylko na skórze
owłosionej, lecz również na granicy owłosienia, corona Yeneris; osutka
kiłowa jest wielopostaciowa i prócz grudek istnieją inne zmiany, jak
plamy, zmiany na błonach śluzowych itd.
Leczenie liszajca
polega na stosowaniu środków odkażają
cych i przeciwzapalnych; unikać należy leków drażniących i utrudniających
przysychanie i wydalanie płynu wysiękowego. Leczenie ogólne nie wywiera
wpływu na przebieg schorzenia.
Leczenie przeprowadzić można w sposób następujący: wykwity po
winny być stale nasmarowane cienką warstwą maści, zawierającej tlenek
żółty rtęci (Ung. contra impetigo).
Rp.: Hydrarg. oxydati jlavi 3 . 0 , Sol. Acidi borici 3 % 10.o, Lanolini,
Yaselini fl. aa ad loo.o.
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W razie nieskuteczności tego leczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o liszajec
skóry owłosionej głowy lub twarzy u osobników z silnym łojotokiem, wy
niki dobre daje maść następująca:
Rp.: Hydrargyri sulfurati rubri i.o, Sulfuris ppti 5.0, Yaselini fl. ad
100.o. Początkowo maść tę przykładać należy na czas krótki,
I — 1 I / 2 godziny, przedłużając stopniowo aż do pozostawiania
na 2 4 godziny.
U osobników ze skórą bardzo wrażliwą należy stosować maści mniej
drażniące:
Rp.: Resorcini,

Acidi

salicylici aa 2 . 0 , Ung. simplicis

ad loo.o.

Wykwity liszajca za uchem i w innych fałdach skóry pędzlować dwa
razy dziennie 2 — 5 % rozczynem azotanu srebrowego lub płynem następu
jącym:
Rp.: Prodermini

5.0, Spiritus vini 8 0 % ad loo.o.

Liszajec rozsiany na skórze całego tułowia, zwłaszcza w razie uporczy
wych nawrotów, leczyć należy kąpielami z dodatkiem płynu
Ylemingkxa
w ilości 5 0 . 0 — 2 5 0 . 0 g na kąpiel, lub Y2—i łyżki stołowej na szklankę
wody. Po kąpieli stosować należy obcieranie chorych miejsc płynem nastę
pującym:
Rp.: Liq. carbonis deterg. 5 . 0 — 7 . 5 , Spir. camphorati 15.0, Spir.
80%

ad

vini

150.0.

W przypadkach szczególnie
maść następującą:

opornych na leczenie można

stosować

Rp.: Cupr. sulfurici, Zinci sulfurici aa. o. 10, Zinci oxydati lo.o, Ung.
lenientis ad 100.o lub pędzlowanie rozczynem fioletu gencjany
w

alkoholu o . i — 3 0 . 0 .

Liszajcowate zapalenie błony śluzowej jamy ustnej leczyć należy czę
stymi płukaniami jamy ustnej 3 % rozczynem kwasu borowego, wodą utle
nioną lub pędzlowaniami rozczynem fioletu gencjany.
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Okolice chore powinny być codziennie obmywane ciepłą wodą z myd
łem, jeśli jednak, co niekiedy się zdarza, mycie wywołuje podrażnienie
wykwitów, powinno być ono przerwane. Jeżeli to leczenie nie odniesie
skutku w ciągu 3 — 5 dni, należy polecić stosowanie 2 razy dziennie na
2 — 3 godziny okładów wilgotnych z jednego z następujących płynów:
I — 2 % rezorcyny, 2 % ichtiolu, 2 % octanu glinowego, wody Aliboura roz
cieńczonej czterokrotnie. W przerwach między okładami chore miejsca sma
rować należy wyżej wymienioną maścią.

Zakażenia ropne skóry
W przypadkach rozległego liszajca skóry głowy i twarzy u dzieci ze
skazą wysiękową, wyniki dobre osiąga się stosowaniem parowań z aparatów
specjalnych dwa razy dziennie po 15 minut, po czym następuje pędzlowanie
2 % rozczynem azotanu srebrowego i smarowanie ung. contra impetigo, po
ustąpieniu zaś sączenia pasty z dziegciem:
Rp.: Prodermini 1 . 5 — 3 . 0 , Pastae zinci ad 3 0 . 0 .
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II.

PĘCHERZOWE I Z Ł U S Z C Z A J Ą C E

Z A P A L E N I E SKÓRY

CHOROBA
DERMATITIS

BULLOSA

NOWORODKÓW.

RITTERA

ET EXFOLIATIVA

NEONATORUM.

MORBUS

RITTERI

Charakterystyka
ogólna.
Choroba Rittera jest ostrym,
uogólnionym stanem zapalnym skóry noworodków i niemowląt. M a ona
etiologię zakaźną i może występować endemicznie; w przypadkach ciężkich
może ona być groźna dla życia niemowlęcia. Większość autorów sądzi, że
schorzenie to jest spokrewnione z liszajcem pęcherzowym (impetigo bullosa)
i stanowi najcięższą postać zakażenia skóry bakteriami ropotwórczymi.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Dotąd nie zostało jeszcze usta
lone, czy chorobę wywołują gronkowce (Almquist, Jadassohn), czy pacior
kowce (Krzysztalowicz,
Oppenheim), czy też zakażenia mieszane (R. Bernhardt). Występuje ona częściej po porodach przewlekających się, długich,
zwłaszcza jeśli towarzyszyły im urazy noworodków lub też w razie istnienia
zakażeń ropnych u matki i u osób stykających się z noworodkiem. Choroba
jest częstsza w zakładach i szpitalach położniczych, a nierzadko w otocze
niu chorego noworodka stwierdza się inne zakażenia skóry pochodzenia
ropnego (liszajce, niesztowice, przynokcice).
Mechanizm zakażenia nie jest jasny, jednak przypuszczenie, że choroba
polega na zakażeniu całego ustroju, a zmiany skórne wywołane są toksy
nami gronkowców lub paciorkowców, nie znajduje uzasadnienia; raczej
przypuszczać należy, że chodzi tu o zakażenie zewnętrzne, ułatwiane złuszczaniem naskórka u noworodków.
Ostatnio wypowiedziano przypuszczenie (Steimauer, Archiv f. Kinderheilkunde 1 2 4 ) , że choroba wywoływana jest przez specjalny zarazek przesączalny virus), w treści pęcherzy można bowiem wykryć obecność ciałek
elementarnych.
P r z e b i e g . Najczęściej choroba rozpoczyna się po upływie 7—8 dni
po urodzeniu, może jednak rozpocząć się wcześniej, niekiedy bezpośrednio
po urodzeniu, lub też później, a nawet 2 — 4 tygodnie po urodzeniu.
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Ryc. 37.

Złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry noworodków; odmiana złuszczająca.

W innych przypadkach płyn wysiękowy surowiczy skupia się nieco głębiej,
naskórek zrogowaciały zostaje na przestrzeniach rozległych oddzielony przez
płyn wysiękowy, skutkiem a e g o powstają pęcherze, zazwyczaj duże, łatwo
pękające, odsłaniające obszerne powierzchnie (odmiana pęcherzowa).
Zmiany rozszerzają się bardzo szybko, tak że od chwili wystąpienia pierw
szego wykwitu do powstania obrazu typowego mija zaledwie kilka dni;
w przypadkach ciężkich schorzenie k o ń a y się zejściem śmiertelnym w ciągu
5 — 1 4 dni; częściej następuje stopniowe osłabienie stanu zapalnego, przy
sychanie sączących powierzchni i powrót do zdrowia w przeciągu 2 — 4 ty
godni.
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Początku choroby zazwyaaj nie spostrzegamy, zmiany wczesne nie
zwracają bowiem uwagi otoczenia; zdaje się jednak, że najaęściej wystę
pują one najpierw w okolicy jamy ustnej; stąd rozszerzają się na całe lub
na prawie całe ciało, a najwybitniejsze są na plecach i w fałdach skóry. Poaąticowo skóra jest zaczerwieniona, obrzęknięta, naskórek zaś rozpulchniony, wskutek aego w zgięciach skóry oraz w miejscach tarcia lub przy po
ciągnięciu palcem naskórek daje się z łatwością usunąć, obnażając warstwy
głębsze. W razie nieznacznego nasilenia stanu zapalnego, rozmiękły na
skórek złuszcza się, odsłaniając obszerne przestrzenie (postać złuszczająca);
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Obraz
morfologiczny.
W chwili największego nasilenia
zmiany na skórze wykazują cechy następujące: są one uogólnione, najwybit
niejsze na plecach i w zgięciach; osutka jest jednopostaciowa i polega na
rozległym, surowiczym stanie zapalnym skóry; skutkiem złuszczania naskórka
zrogowaciałego, powierzchnia skóry jest silnie zaczerwieniona, sączy, a nie
kiedy broczy; na obwodzie miejsc obnażonych widoczne są strzępy pokrywy
pęcherzy i złoszczonego naskórka; resztki jego widoczne są w okolicach
obnażonych. Miejscami naskórek jest utrzymany, i tam jednak skutkiem
obrzęku spoistość jego jest zmniejszona, toteż przy lekkim pociągnięciu pal
cem można go usunąć jak wilgotną bibułkę. W przypadkach ciężkich stan
zapalny jest tak wybitny, że razem z naskórkiem schodzą włosy i paznokcie.
Całość skóry sprawia wrażenie rozległego oparzenia drugiego stopnia; na
cieków, owrzodzeń, blizn na skórze nie ma.

Ryc. 38.

Złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry noworodków;
odmiana pęcherzowa.

Stan ogólny.
Schorzenie dotyczyć może niemowląt w dobrym
stanie ogólnym; częściej jednak występuje ono u noworodków niedonoszonych i wyniszczonych, co, rzecz jasna, w niemałym stopniu wpływa na prze
bieg schorzenia. W przypadkach łagodnych choroba nie wpływa w stop
niu wybitniejszym na stan ogólny; w przypadkach o nasileniu cięższym
ciepłota może się podnosić, występują biegunki, co jest objawem niekorzyst
nym; na błonach śluzowych jamy ustnej występować mogą nadżerki. Po-
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wikłaniem najgroźniejszym jest zrazikowe zapalenie
przyczyna zejścia śmiertelnego.

płuc — najczęstsza

W początkowym okresie choroby odróżnić ją należy od liszajca zwykłego
i pęcherzowego. Z uwagi na odmienny przebieg schorzenia różnicowanie
z liszajcem jest łatwe: liszajec jest chorobą miejscową, choroba zaś Rittera—
uogólnioną. Różnicowanie z liszajcem pęcherzowym może być tmdne,
w istocie bowiem są to schorzenia pokrewne. Należy pamiętać, że liszajec
pęcherzowy nie uogólnia się do tego stopnia, by zająć skórę w całości, zmia
ny w nim zachodzące polegają na obecności mniej lub więcej licznych, jed
nak izolowanych, a nie zlewających się pęcherzy; w chorobie Rittera zmiany
obejmują skórę w całości i na plan pierwszy występuje spełzanie naskórka
na obszernych przestrzeniach, nie zaś obecność pęcherzy odosobnionych.
Różnicowanie z pęcherzycą kiłową powinno być zawsze przeprowa
dzone. Pęcherzyca kiłowa rzadko jest uogólniona i tak rozległa, jak pęche
rzowe zapalenie skóry noworodków; jeśli zaś zmiany kiłowe są uogólnione—
tzw. płody zmacerowane — chodzi o tak ciężkie postacie kiły wrodzonej,
że noworodki, przychodzące z nimi na świat, umierają już wkrótce po uro
dzeniu. Wykwity kiłowe są rozsiane i zgrupowane; w pęcherzycy kiłowej,
prócz pęcherzy i powierzchni pozbawionych naskórka, są inne zmiany kiło
we — plamy, grudki, owrzodzenia, lepieże i zmiany kiłowe narządów
wewnętrznych (kośćca, błon śluzowych); w kile sprawa chorobowa nie
przebiega tak szybko, jak w chorobie Rittera i nie dochodzi do ostrego stanu
zapalnego. Czasem pewne zamieszanie diagnostyczne wywołuje umiejsco
wienie zmian chorobowych na dłoniach i podeszwach stóp, co, jak wiadomo,
charakterystyczne jest dla kiły wrodzonej i skłania niedoświadczonych do
rozpoznawania kiły na podstawie tego jednego objawu. Tymczasem w prze
biegu choroby Rittera zmiany dotyczyć mogą również i tych okolic, w tym
wypadku nie jest to jednak nigdy umiejscowienie wyłączne. W kile nato-
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Obraz
h i s t o l o g i c z n y . W obrazie histologicznym przeważa
ostry stan zapalny skóry właściwej, zwłaszcza zaś warstwy brodawkowej;
naczynia jej są przekrwione, rozszerzone, w ich sąsiedztwie są liczne ko
mórki tkanki łącznej i komórki wielojądrzaste, duży ich napływ stwierdza
się również w naskórku; w okresach późniejszych pod naskórkiem wytwa
rzają się płaskie, rozległe pęcherze lub też całkowite oddzielenie naskórka.
Rozpoznanie
oparte jest na stwierdzeniu ostrego przebiegu
choroby i obecności na skórze uogólnionego, wysiękowego stanu zapalnego,
prowadzącego do powstawania pęcherzy i płatowego oddzielania się na
skórka.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl
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miast zmiany dotyczyć mogą wyłącznie dłoni i stóp lub przybrać mogą
tu cechy najwybitniejsze.
Zasadą postępowania powinno być oparcie rozpoznania na całości
obrazu morfologicznego i klinicznego, a nie na stwierdzeniu zmian na jed
nym odcinku powłok. W przypadkach budzących wątpliwości, wykonać na
leży badanie surowicy krwi matki i noworodka podług Wassermanna oraz
badanie wydzieliny powierzchni dla wykrycia krętków bladych.
Różnicowanie z chorobą Duhringa
i pęcherzycą zwykłą
(pemphigus uulgaris) bierze się pod uwagę tylko u dzieci starszych.
Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka polega na występo
waniu pęcherzy w miejscach urazów, zazwyczaj na plecach i nad stawami;
nigdy nie dochodzi tu do oddzielenia się naskórka na przestrzeniach rozleg
łych; objawy zapalne w tym schorzeniu nie mają cech stanu ostrego.
Rokowanie
w złuszczającym i pęcherzowym zapaleniu skóry
noworodków zależy od nasilenia zmian skórnych i od ogólnego stanu zdro
wia dziecka. Postacie rumieniowato-złuszczające, nawet jeśli zmiany są roz
ległe, mają rokowania dobre. Postacie pęcherzowe, a więc właściwa choroba
Rittera, z rozległym oddzielaniem się naskórka, z silnym stanem zapalnym
nierzadko kończą się zejściem śmiertelnym. Niektórzy oceniają częstość
śmiertelności na 5 0 — 7 0 % , co wydaje m i się jednak zbyt wygórowane.
Leczenie.
Zarządzeniem najważniejszym jest prawidłowe odży
wianie niemowlęcia mlekiem kobiecym lub sztucznie; prócz tego zwrócić
należy uwagę na utrzymanie czystości i na ochronę przed utratą ciepła przez
noworodka. Dziecko winno znajdować się w ciepłym pokoju, bielizna po
winna być ogrzana przed zawijaniem dziecka.
Wbrew opinii niektórych lekarzy, uważam, że kąpiele codzienne są
bardzo korzystne; jeżeli zaś przy stosowaniu ich widywano powikłania lub
wzrost śmiertelności, zależy to, zdaniem moim, od ochładzania niemowlę
cia w kąpieli zbyt zimnej, wykonywanej w zimnym pokoju lub przez owi
janie po kąpieli w nie ogrzaną bieliznę. Sama kąpiel, oczyszczając skórę
i zmniejszając wchłanianie wydzielin, może działać tylko korzystnie.
Do kąpieli dodawać można nadmanganianu potasowego, odwaru z ruinianku, kory dębowej lub kwas garbnikowy.
Fałdy i okolice stykające się należy posypywać talkiem z dodatkiem
5 % kwasu borowego, 0 . 5 % rivanolu i pędzlować % % rozczynem
azotanu srebrowego. Skóra pozbawiona naskórka i sącząca winna być pokry
wana cienką warstwą higroskopijnej maści obojętnej.
Rp.: Sol, acidi borici 3 % lo.o, Bismuthi subnitrici 5.0, Lanolini,
Yaselini
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III.

A.

NIESZTOWICE.

Niesztowice

ECTHYMATOSIS

zwykłe.

Ecthyma

simplex

Charakterystyka
ogólna.
Choroba polega na występowa
niu odosobnionych lub licznych wykwitów o cechach pęcherzy lub krost,
powstających w powierzchownych warstwach skóry właściwej i pokrytych
grubym, uwarstwionym strupem. Po odpadnięciu strupów krosty te mogą
przekształcić się w owrzodzenie nie wykazujące tendencji do gojenia, sze
rzące się obwodowo i pozostawiające po ustąpieniu przebarwienia i blizny.
Etiologia
i patogeneza.
Niesztowice ropne najczęściej
wywołane są przez paciorkowce, zawsze jednak dołącza się wtórne zakaże
nia gronkowcami lub innymi ziarenkowcami, sprzyjającymi przewlekaniu
schorzenia. Niektórzy twierdzą jednak, że pierwotne zakażenie gronkow
cami wywołać może powstawanie niesztowic. Czynnikami
sprzyjającymi
schorzeniu są zaniedbania higieniczne, schorzenia swędzące, w szczególności
świerzb, drapanie, odzież m a ł o przewiewna, przebywanie w wilgoci i w cięż
kich warunkach życiowych (rowy strzeleckie, roboty ziemne, obozy koncen
tracyjne), złe odżywianie, zwłaszcza zaś brak w pożywieniu świeżych ja
rzyn i , jak się zdaje, witaminy C
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W przypadkach ciężkich stosować należy heterohemoterapię, wstrzy
kując 1 . 0 — 5 . 0 m l k r w i matki albo leczenie szczepionką gronkowcową,
począwszy od 5 do 2 5 — 3 0 milionów. Doświadczenia ze związkami sulfanilamłdowymi nie wykazały wartości tego leczenia. Bardzo dobre wyniki
daje stosowanie penicyliny w ilości 5 0 0 0 — l o o o o j . co 3 godz., 2 — 3 dni
z rzędu.
D l a zapobieżenia epidemiom zakładowym, niekiedy bardzo trudnym
do opanowania, polecano zapobiegawcze wstrzykiwanie noworodkom nie
zwłocznie po urodzeniu szczepionki gronkowcowej w ilości 1 5 0 — 2 0 0 mi
lionów doskórnie. Postępowanie takie w krótkim czasie przerwać może pa
nującą epidemię
(Holzbach).
Klasyczna metoda zapobiegania zakażeniom zakładowym polega na
natłuszczaniu skóry noworodków oliwą lub parafiną płynną, na częstych
kąpielach i smarowaniu skóry maścią z 3 % żółtego tlenku rtęci. Najczę
ściej zawodzi ona w razie wybuchu epidemii.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Zakażenia ropne skóry

P r z e b i e g s c h o r z e n i a . Choroba rozpoczyna się od zjawienia
się płaskich pęcherzy o s'rednicy i — 2 cm, o pokrywie wiotkiej, o treści su
rowiczej na początku schorzenia, potem surowiao-ropnej lub ropnej. Nie
kiedy początek schorzenia polega na zjawieniu się zapalnego, nieco bo
lesnego nacieku, w środkowej części którego powstaje pęcherz. W dalszym
ciągu płynna treść niesztowicy przysycha w strup, pod którym trwa ropna
sprawa zapalna, doprowadzająca do obwodowego wzrostu wykwitu i do
rozpadu jego dna z wytworzeniem owrzodzenia. Owrzodzenia takie mają
przebieg nader powolny, często wzrastają obwodowo, osiągając rozmiary
talara. Po kilku tygodniach goją się one z wytworzeniem gładkiej, silnie
przebarwionej na obwodzie blizny. Skutkiem stałego występowania wykwi
tów świeżych schorzenie trwać może bardzo długo, tzn. kilka lub kilka
naście miesięcy.
Obraz morfologiczny.
Wykwity, najczęściej liczne, umiej
scowione są przeważnie na podudziach i na pośladkach, rzadziej w innych
okolicach skóry. Zazwyczaj widuje się zmiany w rozmaitych okresach roz
woju: nieliczne pęcherze świeże o treści surowiczo-ropnej, otoczone czer
woną obwódką zapalną oraz większą liczbę wykwitów starszych, pokrytych
uwarstwionym, grubym strupem, na obwodzie i pod którym stwierdza się
skupienie płynu ropnego; podstawa wykwitu może być nieco nacieczona,
naciek jest jednak prawie nie wyczuwalny przy dotyku, zawsze miękki.
Owrzodzenia powstałe po odpadnięciu strupów są atoniczne, pokryte rop
nym płynem lub też błoną włóknikowo-ropną; bolesność ich jest nieznaczna,
skłonność do gojenia nikła. W przypadkach, trwających czas dłuższy, stwier
dza się obecność przebarwionych, licznych blizn.
Powikłania.
Schorzenie przebiega zazwyczaj bez powikłań, nie
kiedy jednak powstaje zapalenie naczyń chłonnych i okolicznych gruczołów
chłonnych, które obrzmiewają, stają się bolesne, rzadko jednak ulegają
ropieniu.
Niekiedy niesztowice są punktem wyjściowym dla bakteryjnego zapa
lenia skóry (dermoepidermitis
microbica) lub też przewlekłych, wypryskowatych i rumieniowato-wysiękowych zapaleń ropnych podudzi.
O b r a z h i s t o l o g i c z n y . W y k w i t pokryty jest strupem, w któ
rym odróżnić można nawarstwienia złożone z przyschniętych i rozpadających
się ciałek ropnych, z komórek nabłonka, włóknika i miazgi tkankowej;
strup ten zajmuje całą grubość naskórka; treść pęcherza zawiera dużo cia
łek ropnych i ziarenkowców. W skórze właściwej, bezpośrednio pod skupie
niem płynu ropnego, stwierdza się objawy ostrego stanu zapalnego: rozsze-
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Leczenie.
Zasadą naczelną w leczeniu niesztowic jest przestrze
ganie czystości przez częste mycie skóry wodą z mydłem i obcieranie jej
spirytusem salicylowym. W przypadkach opornych do wody można doda
wać płyn Vlemingkxa w ilości 25 g na miednicę i 2 5 0 . 0 na wannę. Włosy
na podudziach winny być golone, strupy usuwane. Leczenie miejscowe jest
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rżenie naczyń, a w ich otoczeniu nacieki komórkowe, nie wykazujące cech
swoistych.
Rozpoznanie
opiera się na przewleldym przebiegu choroby,
umiejscowieniu zmian w miejscach typowych i obecności krost płaskich, po
krytych strupem uwarstwionym, zawierających nieznaczną ilość płynu surowiczo-ropnego.
W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę niesztowice kiło
we, czyli osutkę kiłową krostową o wykwitach dużych; osutka kiłowa nie
wykazuje skłonności do zajmowania podudzi, wręcz przeciwnie, wykwity
zazwyczaj są liczniejsze na tułowiu i na twarzy; częstokroć wykazują one
skłonność do grupowania się, podstawa ich wykazuje obecność nacieku do
brze odgraniczonego, twardego; co zaś najważniejsze, osutka jest wielopo
staciowa, a więc złożona nie tylko z niesztowic, ale również wykwitów
innych, znamiennych dla kiły drugiego okresu — grudek, plamek, zmian
na błonach śluzowych. Nie bez znaczenia jest dodatni wynik odczynu
Wassermanna w surowicy krwi, musi on jednak być oceniany łącznie z ca
łym obrazem klinicznym.
Dmgim schorzeniem, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu
rozpoznania, jest gruźlica guzkowo-zgorzelinowa — tuberculosis
papulonecrotka. Mamy tutaj do czynienia z osobnikami młodocianymi, same wyk
wity wykazują przebieg szczególnie długotrwały; bardzo charakterystyczne
dla gruźlicy guzkowo-zgorzelinowej są blizenki głębokie, dobrze odgrani
czone, umiejscowione w okolicy łokci, kolan i na grzbietowych powierzch
niach palców; blizn takich nie widujemy w sprawach ropnych; wykwity, wy
stępujące w przebiegu gruźlicy guzkowo-zgorzelinowej, są drobniejsze, treść
ich zawiera tkankę martwiczą a nie płyn surowiczo-ropny. Mimo tych różnic,
trudności rozpoznawcze często są bardzo znaczne, a zależy to od zakażenia
wtórnego wykwitów gruźliczych bakteriami ropotwórczymi. W przypadkach
wątpliwych, co nie należy do rzadkości, dokonać należy badania mikrosko
powego wycinka tkanki.
Wreszcie bardzo ważne z punktu widzenia diagnostycznego jest roz
strzygnięcie, czy chodzi o pierwotną sprawę ropną, czy też o wtórną w na
stępstwie świerzbu lub innego schorzenia. W takim wypadku uleczenie
sprawy ropnej bez usunięcia choroby zasadniczej nie rokuje powodzenia.
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takie samo jak w liszajcu, jednakże w razie obecności licznych wykwitów
należy unikać stosowania maści rtęciowej i zastąpić ją maścią Mi ku liczą:
Rp.: Argenti nitrici o . i o — 0 . 2 0 , Balsami peruviani 2 . 0 , Yaselini fl.
ad 2 0 . 0 .
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Wyniki bardzo dobre daje

10—15%

maść sulfothiazolowa.

Leczenie ogólne polega na autohemoterapii w ilości 10 m l 2 razy
w tygodniu lub na stosowaniu szczepionek gronkowcowych od 2 5 0 milio
nów do 3 miliardów na dawkę; u osobników źle odżywionych, w razie po
dejrzenia o awitaminozę podawać należy kwas askorbinowy lub świeże
jarzyny.

B.

Niesztowice
zgorzelinowe
Ecthyma
gangraenosum

Niesztowice zgorzelinowe występują prawie wyłącznie u dzieci i nie
mowląt, rzadziej u osobników w wieku podeszłym i u charłaczych. Choroba
jest wjrwołana przez zakażenie mieszane, w którym dużą rolę odgrywa prą
tek ropy błękitnej — bac. pyocyaneus.
Schorzenie rozpoczyna się od powstawania pęcherzy i krost zupełnie
podobnych do pęcherzy w zwykłych niesztowicach ropnych, często jednak
o treści surowiczo-krwawej. Wykwity są umiejscowione częściej na poślad
kach, na udach, na podbrzuszu, na tyłogłowiu i na narządach płciowych,
rzadziej w innych okolicach. Możliwe, że pewną rolę w zakażeniu odgrywa
zanieczyszczenie skóry kałem. W okresie występowania wykwitów ciepłota
ciała jest zazwyczaj podwyższona, jeśli zaś osutka jest bardzo obfita, objawy
ogólne mogą być bardzo gwałtowne, charakterystyczne dla stanów septycznych. Pęcherze szybko przekształcają się w owrzodzenia o dnie zgorzelino
wym, wydzielającym płyn surowiczo-ropny, o barwie i woni charakterystycz
nej dla zakażeń prątkiem ropy błękitnej. Owrzodzenia mogą być dosyć
duże i głębokie, osiągając rozmiary talara i dochodząc do powięzi i mięśni.
Są one bardzo dobrze odgraniczone od otoczenia i mają podstawę nieco nacieczoną.
W przypadkach ciężkich istnieją jednocześnie ogniska ropne i mart
wicze na błonach śluzowych jamy ustnej i nosowo-gardzielowej, w uchu
środkowym i na błonach śluzowych narządów płciowych.
W rozpoznawaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę możliwość kiły
wrzodziejącej, w tym jednak wypadku występują jednocześnie inne objawy
29J
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IV.

A.

ZAPALENIE MIESZKÓW

WŁOSOWYCH

—

FOLLICULITIS

Ropne

gronkowcowe
zapalenie
mieszków
włosowych
Folliculitis
staphylogenes
simplex

Charakterystyka
ogólna.
Schorzenie polega na występo
waniu krostek przymieszkowych; rozwój wykwitów jest szybki, prze
bieg całego schorzenia może być jednak przewlekły. N i e wpływa ono
na ogólny stan zdrowia chorych i ma charakter łagodny, jego zakaźność
dla otoczenia jest nieznaczna. Ropne zapalenie mieszków włosowych często
wikła inne swędzące i pasożytnicze choroby skóry i jest jedną z postaci rop
nego zakażenia skóry.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Schorzenie wywołane jest przez
gronkowce, najczęściej złociste, rzadziej białe i cytrynowe. Zakażenie nastę
puje z zewnątrz przez wtargnięcie zarazka do ujścia mieszka włosowego.
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kiły, szerzenie się wykwitów nie jest jednak tak szybkie, naciek ich podstawy
jest wybitniejszy, a wydzielina nie ma cech charakterystycznych dla zakaże
nia prątkiem ropy błękitnej. Różnicowanie z wybroczynową postacią ospy
i ospy wietrznej jest łatwe z uwagi na charakterystyczny wygląd wykwitów
świeżych w tych chorobach i brak skłonności do wytwarzania głębokich
owrzodzeń.
Leczenie niesztowic zgorzelinowych polega na utrzymaniu czystości, na
stosowaniu środków, podnoszących ogólny stan zdrowia chorych, szczepio
nek i surowicy przeciwzgorzelinowej; aczkolwiek nie rozporządzam tutaj
dużym doświadczeniem, sądzę, że podawanie związków sulfanilamidowych
jest celowe. W przypadkach ciężkich zastosować należy penicylinę w ilości
3 0 . 0 0 0 j . co 3 godz. przez okres 4 — 5 dni.
Miejscowo należy zalecić częste kąpiele z przemywaniem owrzodzeń
nadmanganianem potasowym 1 : 5 0 0 0 lub też wodą utlenioną, stosowanie
okładów lekko odkażających, np.: płynu AUbura na zmianę z maścią Mikullcza.
Rokowanie jest wątpliwe i zależy całkowicie od rozległości zmian
i stanu ogólnego chorych; w przypadkach ciężkich następuje zejście śmier
telne.
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Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu choroby jest drażnienie skóry —
maści, okłady, mydło pośledniego gatunku, golenie. Dużą rolę w powsta
waniu choroby odgrywa osłabienie odporności skóry, skutkiem czego gron
kowce saprofitujące w ujściach mieszków włosowych wywierać zaczynają
wpływ chorobotwórczy.
Zapalenie ropne mieszków włosowych jest częstsze u blondynów,
u osobników o konstytucji limfatycznej, u dotkniętych świerzbem i innymi
chorobami swędzącymi. Obecność innych postaci zakażeń ropnych skóry
sprzyja powstawaniu ropnego zapalenia mieszków.
Obraz
morfologiczny.
Początkowo w otoczeniu włosów
zjawiają się drobne, wielkości i — 2 mm grudki czerwone, lekko swędzące
lub bolesne. Po upływie 1 2 — 2 4 godzin na szczycie ich powstaje stożkowata
krostka przebita przez włos. Rozmiary tych krostek mogą być rozmaite, nie
które osiągają wielkość monety dwugroszowej i są przejściem do czyraków.
Krostka taka może przyschnąć z wytworzeniem strupa lub też pęknąć, po
zostawiając drobny, kraterowaty ubytek. Krostki te mogą być powierzchow
ne, dotycząc wyłącznie naskórka, lub też sięgać aż do skóry właściwej i goić
się z pozostawieniem kropkowatych blizenek.
Treść krostek zawiera ropę gęstą, żółtą, bez czopa łojowego lub
tkankowego.
Przebieg schorzenia może być rozmaity: niekiedy przechodzi ono w cią
gu kilku dni, jeśli zaś odporność powłok uległa osłabieniu lub utrzymuje
się ich drażnienie, nowe krostki występować mogą przez czas bardzo długi,
a schorzenie się przewleka.
Zmiany mogą być umiejscowione w rozmaitych okolicach skóry owło
sionej lub pokrytej meszkiem włosowym, szczególnie jednak często na
twarzy, na głowie, na pośladkach i na podudziach. Polegają one na obec
ności jednej lub licznych krostek o cechach powyżej opisanych; prócz tego
znajdujemy wykwity w rozmaitym okresie rozwoju, a więc zaczerwienione
gmdki, krostki i strupy. Często dotyczą one wyłącznie drażnionej okolicy
i są odgraniczone ostro, nie wykazując tendencji do szerzenia się obwo
dowego.
Jeśli liczba krostek jest duża, dojść może do zapalnego obrzmienia
większego odcinka skóry i okolicznych gruczołów chłonnych, które mogą
nawet ulec rozpadowi ropnemu.
Obraz
histologiczny.
W górnej, lejkowatej, rozszerzonej
części mieszka stwierdza się obecność płynu ropnego. Ścianka mieszka jest
obrzęknięta, a między komórkami znajdują się liczne ciałka ropne; naczynia
krwionośne otoczenia są rozszerzone i przekrwione. W otoczeniu mieszka
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Ryc. 39.

Folliculitis staphylogenes barbae.

Przy rozpoznawaniu wykryć należy również przyczynę sprzyjającą wy
stępowaniu ropnego zapalenia mieszków, a więc czy chodzi o schorzenie,
wywołane stosowaniem substancji drażniących, czy prawdopodobniej sze jest
obniżenie odporności powłok dzięki działaniu czynników wewnętrznych.
Zbadać należy, czy choroba ma cechy pierwotnej czy wtórnej, wikłającej
świerzb lub inne schorzenia swędzące.
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stwierdza się wyraźny naciek komórkowy, charakterystyczny dla ostrych sta
n ó w zapalnych.
Z treści krostek z łatwością wyhodować można gronkowce złociste
w hodowli czystej.
Rozpoznanie.
Rozpoznanie ropnego zapalenia mieszków wło
sowych jest łatwe; opiera się ono na stwierdzeniu ostrych, ropnych objawów
zapalnych w otoczeniu włosów lub mieszka włosowego. Z punktu widzenia
morfologicznego charakterystyczna jest obecność stożkowatej krostki otoczo
nej obwódką zapalną z przeświecającym na szczycie skupieniem ropy.
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W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy osuthę kiłową krostkową: osutka kiłowa jest uogólniona, symetryczna; wywołana zaś przez za
każenie gronkowcowe skupiona jest raczej w miejscach drażnionych, rza
dziej natomiast jest uogólniona i symetryczna; osutka kiłowa jest wielo
postaciowa, poszczególne zaś wykwity nie wykazują ostrego stanu zapalnego,
lecz wyraźny naciek swej podstawy; najczęściej występują również zmiany
kiłowe na błonach śluzowych, czasem w narządach wewnętrznych, a odczyn
Wassermanna w surowicy jest dodatni.
Osutki w następstwie nieznoszenia jodu i bromu — bromoderma et
jododerma folUculare — z punktu widzenia morfologicznego mogą być iden
tyczne z pierwotnym ropnym zapaleniem torebek włosowych. Rozstrzygają
tu wywiady.
Leczenie.
Usunąć należy czynniki drażniące skórę, resztki maści
i leków powinny być zmyte wodą i mydłem. Unikać należy stosowania maści
nieprzewiewnych i okładów wilgotnych, a ograniczyć się do obcierania skóry
dwa razy dziennie spirytusem z dodatkiem 2 % kwasu salicylowego, 2% re
zorcyny, 1 0 % spirytusu kamforowego. Powierzchnie stykające się powinny
być pudrowane zasypką mineralną (talk) z dodatkiem 1 0 % kwasu boro
wego, 1 % siarki, 3 % tannoformu. Z krostek poszczególnych usunąć można
przy pomocy szczypczyków epilacyjnych włos, w otoczeniu którego powstała
krostka.
W przypadkach opornych na leczenie i przewlekających się należy sto
sować kąpiele z dodatkiem 2 5 0 . 0 g płynu Vlemingkxa
na wannę. Jeśli
istnieje podejrzenie wpływu czynników zewnętrznych,
zmniejszających
odporność skóry, przeprowadzić należy leczenie szczepionką gronkowcową,
co 3 do 4 dni po 2 5 0 milionów do 3 miliardów na dawkę, zalecić wstrzy
kiwanie krwi własnej chorego oraz podawać związki sulfanilamidowe.

B.

P r z e w l e k ł e ropne
Folliculitis

zapalenie torebek włosowych
coccogenes
chronica

Charakterystyka
ogólna.
Schorzenie dotyczy głównie
skóry brody i wargi górnej u mężczyzn, znacznie rzadziej owłosionej części
szyi, brwi, rzęs, przewodów nosowych i usznych. Polega ono na zakażeniu
torebek włosowych i na ich stanie zapalnym, ropnym, ma przebieg przew
lekły i jest bardzo oporne na leczenie. Sprawa chorobowa dotyczy nie tylko
ujścia torebek włosowych, jak się to dzieje w poprzedniej postaci zapalenia
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Ponieważ zarówno wymienione czynniki zewnętrzne i konstytucjonalne
(łojotok), jak i rodzaj zarazka należą do czynników bardzo częstych i pospo
litych, mniemać należy, że prócz nich istnieją jeszcze czynniki wewnętrzne,
nam nieznane, obniżające odporność skóry. One to są najprawdopodobniej
istotną przyczyną tego, że zarazek zazwyczaj nieszkodliwy, wywołuje scho
rzenie wielomiesięczne lub nawet kilkoletnie.
Przebieg
schorzenia.
Początek schorzenia polega na zja
wieniu się drobnych, wielkości łebka od szpilki, grudek zapalnych w oto
czeniu torebek włosowych; na szczycie tych grudek szybko powstaje krostka,
a w otoczeniu stan zapalny, stopniowo rozszerzający się. Sprawa chorobowa
szybko ogarnia coraz większą liczbę torebek i po kilku miesiącach cała skóra
owłosiona danej okolicy, np. warga górna lub broda są już dotknięte chorobą.
T r w a ona bardzo długo, miesiące, a nawet lata, ulegając okresowemu
obostrzeniu i poprawie. Występuje ona częściej u asteników, nie wpływając
na ogólny stan zdrowia.
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torebek włosowych, ale całej torebki włosowej i zazwyczaj rozszerza się na
wszystkie torebki chorej okolicy.
Mianownictwo.
Schorzenie to nierzadko siłą tradycji nosi
przestarzałą — nazwę — sycosis non parasitaria lub figówki niepasożytniczej.
Nieporozumienie pochodzi stąd, że Celsus i Galenus nadawali nazwę sycosis
rozmaitym zapalnym schorzeniom s k ó r y b r o d y . W miarę postępu
wiedzy wykryto, że niektóre spośród tych chorób wywołane są przez grzyby
chorobotwórcze; chorobom tym nadano nazwę sycosis parasitaria. Wszystkie
inne schorzenia o etiologii wówczas niejasnej, ale jak przypuszczano niezakaźnej, określano nazwą sycosis non parasitaria. W dalszym jednak ciągu
okazało się, że i te schorzenia również wywołane są przez czynnik zakaźny,
pasożyty bakteryjne. Dlatego to stosowanie nazwy sycosis non parasitaria
utraciło wszelką podstawę, tym więcej że występuje ono nie tylko na skórze
brody, ale i w innych okolicach owłosionych.
Etiologia
i patogeneza.
Schorzenie wywołane jest przez
gronkowce, w około 7 0 % przypadków złociste, rzadziej cytrynowe i białe;
możliwe jest jednak, że pewną rolę etiologiczną odgrywają również pacior
kowce oraz inne ziarniaki skóry. Okoliczność ta uzasadnia nazwę jolliculitis
coccogenes, nadawaną schorzeniu przez niektórych autorów.
Czynnikami
sprzyjającymi występowaniu są: łojotok, nieżyty przewlekłe nosa, stany za
palne spojówek, ropotok uszny, konstytucja asteniczna i skaza wysiękowa.
Powstawaniu i przewlekaniu się choroby sprzyja drażnienie zewnętrzne,
np. przez golenie, oraz występowanie jednoczesne schorzeń ropnych (np.
czyrak), odgrywających rolę pierwotnego ogniska zakaźnego.
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O b r a z m o r f o l o g i c z n y . Najczęstszym siedliskiem zmian jest
warga górna i skóra brody, rzadziej brwi, rzęsy, przewody nosowe i uszne.
Niektórzy uważają, że zajęta może być również skóra pach i wzgórka łono
wego; co do mnie to przypadki takie zaliczam do przewlekłego, układo
wego wyprzenia (patrz niżej). Zmiany są ułożone umiarowo, skóra okolic
dotkniętych jest obrzęknięta, napięta i zaczerwieniona, często sączy, jest ona
usiana większą lub mniejszą liczbą aerwonych, zapalnych grudek i krostek
przymieszkowych, o pokrywie cienkiej, łatwo pękającej. Prócz tego na
skórze stwierdza się złuszczanie i strupy liszajca; w kącikach ust, w otocze
niu otworów nosowych znajdują się zajady i pęknięcia. W razie obostrzenia
stanu zapalnego krostki mogą powiększyć się, wytworzyć wyniosłe, ropiejące
guzy. Treść krostek jest ropna, ropa ich jest biała, ciągnąca się, co jest dla
tych zmian bardzo charakterystyczne.
Włosy na ogniskach chorych zmian nie wykazują, jednakże przy po
ciągnięciu wychodzą łatwo razem z torebką włosową, co zależy od obrzęku
i rozpulchnienia jej otoczenia. Granice ognisk chorobowych są ostre, wy
raźne.
Zmian bliznowatych na ogniskach zmienionych nie ma, jednakże
w przypadkach długotrwałych owłosienie może być przerzedzone, skóra zaś
jest sucha, pergaminowata, pokryta łuskami i z łatwością pęka.
Chorzy
odczuwają w okolicach chorych ściągnięcie i napięcie.
W razie umiejscowienia zmian na wardze górnej otwory przewodów
nosowych są bliznowate, muszle nosowe są zaczerwienione, obrzęknięte
i przekrwione.
Okoliczne gruczoły chłonne zazwyczaj nie reagują. W razie umiejsco
wienia zmian na powiekach, brzeg ich jest zaczerwieniony i obrzęknięty,
jak gdyby wałowaty, spojówki są zaaerwienione, łzawienie jest duże; rzęsy
są przerzedzone i zazwyczaj skupione w drobne kępki.
Obraz
histologiczny.
W ujściu torebki włosowej stwier
dza się krostkę pokrytą cienką warstwą naskórka. Czasem ropienie sięga
głębiej i dotyczy całej torebki, ścianka której jest utrzymana, przesiąknięta
jednak leukocytami. Naskórek, zwłaszcza w przypadkach zadawnionych, jest
zgrubiały i obrzęknięty. W skórze właściwej stwierdza się wyraźne objawy
zapalne z nagromadzeniem komórek tkanki łącznej, limfocytów i plazmocytów, a w przypadkach przewlekłych — poronnych komórek olbrzymich;
naciek ten nie wykazuje jednak swoistej budowy.
Rozpoznanie.
Rozpoznanie schorzenia oparte jest na jego
przewlekłym przebiegu, umiejscowieniu, obecności stanu zapalnego, krostek
przymieszkowych i braku zmian we włosach.
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Drugim schorzeniem, z którym wypada niekiedy różnicować ropne
zapalenie torebek, jest toczeń gruźliczy, w tym wypadku jednak istnieją
blizny oraz guzki gruźlicze; dodać należy, że toczeń nie wykazuje układu
symetrycznego, czas jego trwania jest znacznie dłuższy, występuje on wresz
cie stosunkowo rzadko na skórze owłosionej; nie towarzyszą mu ostre zmiany
zapalne.
Leczenie.
Leczenie
przewlekłego,
ropnego zapalenia torebek
włosowych skóry owłosionej jest bardzo trudne; schorzenie jest bowiem na
der oporne i wykazuje dużą skłonność do nawrotów. W leczeniu kierować
się należy następującymi wskazaniami:
Konieczne jest prowadzenie leczenia dążącego do podniesienia odpor
ności ogólnej i skóry. W tym celu stosować należy szczepionki gronkow
cowe; nadmienić należy, że skuteczniejsze są szczepionki otrzymane ze
szczepów wyhodowanych od chorego; prócz szczepionek stosować można
również środki bodźcowe nieswoiste, z nich, jak się zdaje, najlepsze wyniki
uzyskuje się przetworami olejku terpentynowego:
Rp.: Ol. terebinth. puriss. i . o — 2 . 0 , Ol. olwarum
0 . 5 — 1 . 0 ccm. co 3—4 dni; domięśniowo.
W y n i k i gorsze otrzymuje się autohemoterapią,
i innych ciał białkowych w zastrzykach.

opt. neutr.

lo.o,

podawaniem mleka

Wobec tego że najczęstszym źródłem zakażenia są wydzieliny z jamy
nosowej, konieczne jest leczenie przewodów nosa i jam obocznych; rzadziej
punktem wyjściowym schorzenia są stany ropne w jamie ustnej, zajady itd.
Wszystkie takie ogniska powinny być leczone i usunięte.
Leczenie miejscowe zależy od czasu trwania i od nasilenia sprawy.
W okresie ostrym, kiedy powierzchnia sączy, a krosty są liczne i wykazują
tendencję do skupiania się z wytwarzaniem guzów, stosować należy okłady
z 2 % rezorcyny, 2 % ichtiolu, 2 % octanu glinowego lub z rozczynu fizjo
logicznego soli kuchennej; częstokroć wyniki dobre uzyskuje się przez sto
sowanie okładów gorących lub kataplazmów z siemienia lnianego lub z prze
tartych kartofli. Pod koniec okresu leczenia okładami stosować należy maści
500
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W różnicowaniu uwzględnić należy grzybicę skóry brody; schorzenie
ma przebieg ostry, szybko wytwarzają się głębokie, ropiejące guzy, rozsiane
nieregularnie na owłosionej skórze twarzy, ale nie zajmujące jej w całości;
grzybica rzadko zajmuje wargę górną. Dodać należy, że w okresach począt
kowych grzybicy zauważyć można układ obrączkowy wykwitów. Okoliczno
ścią najważniejszą jest stwierdzenie zmian we włosach i wykrycie w nich
lub w łuskach obecności grzybów.
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obojętne, najlepiej na zmianę z okładami ( 4 — 6 godzin okład, 4 — 6 go
dzin m a ś ć ) ; spośród maści obojętnych wymienić należy następujące:
Rp.: Bhmuth. subnitr.,
ad 2 0 . 0 .

Acid.
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Rp.: Liq. duminli subacetki
Yaselini aa ad 2 0 . 0 .

boric subt. pulv.

aa 2 . 0 , VaseUni

ji.

0 . 4 , Sol. acidi borici 3 % 2 . 0 , Lanolini,

W razie istnienia impetiginizacji przepisać należy leczenie wskazane
w rozdziale o leczeniu liszajca. Jeśli proces jest przewlekły i polega na sta
łym występowaniu krostek przymieszkowych, jednak bez silnych objawów
zapalnych, stosować należy maści odkażające:
Rp.: Hydrarg.
Yaselini
Rp>.: Hydrarg.
Amyli

sulfur.

rubri 0 . 5 0 , Sulfuris

ppti 5.0, Talci veneti 5.0,

fl. ad 5 0 . 0 .
oleinici

5%

2 8 . 0 , Yaselini

fl.

14.0, Zinci

oxydati,

oryzae aa 7 . 0 , Acid. salicyl, Ichtyoli aa i.o.

Rp.: Acidi tannici i . o — 2 . 0 , Sulf. ppti 2.0—^4.0, Yaselini fl. 2 0 . 0 .
W razie przejścia schorzenia w stan przewlekły, w którym przeważa
zaczerwienienie skóry, jej złuszczanie i stałe występowanie krostek nielicz
nych, przystąpić należy do stosowania środków redukcyjnych i płynów spi
rytusowych odkażających:
Rp.: Resorcini

1.0—3.0, Spir. vini 70O ad 100.o;

Rp.: Resorcini

0 . 5 — 1 . 5 , Liq.

carbonis deterg.

5 . 0 — 1 5 . 0 , Spir.

vini

70O ad loo.o;
Rp.: Prodermini 5 . 0 — l o . o — 1 5 . 0 ,
Spir. vini 7 0 " aa ad loo.o.

Ol. ricini

i.o,

Aeth.

sulfurici,

Jeśli maści i płyny spirytusowe nie są znoszone, należy stosować za
wiesiny — mieszanki z dodatkiem 2 — 3 % rezorcyny, 2 — 4 % ichtiolu, tumenolu amonowego lub tiolu. Niekiedy jedyną postacią lekową znoszoną przez
chorego są pudry:
Rp.: Sulfodermii 3 . 0 — 5 . 0 , Talci veneti ad loo.o.
E p i 1 a c j a. Uleczenie ropnego zapalenia torebek włosowych skóry
twarzy bez usunięcia włosów częstokroć nie udaje się; przy stosowaniu epilacji kierować się należy wskazówkami następującymi: w przypadkach świe
żych, zwłaszcza jeśli zajęte są małe ogniska, należy jak najwcześniej usunąć
włosy, najlepiej ręcznie; jeśli objawy zapalne są bardzo silne i wytwarzają
się duże ropiejące guzy, niezwłocznie należy usunąć włosy. I w tym wy
padku epilacja ręczna nie nasuwa żadnych trudności. Jeśli zmiany choro
bowe są rozległe, zastosować należy epilację przy pomocy promieni X .
JOi
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C.

Czyrak.

Furunculus.

Czyraczność.

Furunculosis.

Charakterystyka
ogólna.
Czyrak jest gronkowcowym za
każeniem narządu włosowego, sięgającym do głębokich warstw skóry właści
wej oraz tkanki podskórnej i wywołującym martwicę torebki włosowej i ota
czającej tkanki łącznej.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Czyraki wywołane są przez gron
kowce złociste, rzadziej przez inne ich odmiany; w ropie z czyraków wy
kryto również obecność paciorkowców, wątpliwe jest jednak, czy są one czyn
nikiem wywołującym chorobę; najprawdopodobniej odgrywają one rolę za
każenia wtórnego.
Zakażenie następuje z zewnątrz przez przenikanie gronkowców do
ujścia i do kanału torebki włosowej lub też wskutek nagłego rozplemu
J02
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( 3 7 5 r., 2 A l . filtr glinowy, 1 0 0 K V napięcia). Po epilacji stosować należy
leczenie miejscowe wedle wskazówek podanych powyżej. W razie szczegól
nej uporczywości schorzenia wypada niekiedy powtórzyć epilację promie
niami X ; pamiętać należy, że druga epilacja nie powinna nastąpić wcześ
niej niż 4—6 miesięcy po pierwszej, i że epilacja trzecia wywołać może
trwały brak owłosienia. Z innych sposobów łeczenia fizykalnego polecić
można stosowanie jontoforezy z siarkanu miedziowego.
Sprawa
utrzymania
higieny
twarzy jest nader tmdna
u chorych z przewlekłą postacią ropnego zapalenia torebek włosowych skóry
twarzy. Jeśli mycie wodą z mydłem dobrze jest znoszone, sprawa jest pro
sta; zalecić należy jednak stosowanie mydeł dziegciowych, siarkowych lub
sublimatowych. Jeśli mycie drażni, co się nieraz zdarza i nigdy nie może być
z góry przewidziane, stosować należy obcieranie chorych miejsc spirytusem,
oliwą salicylową lub naparem z rumianku. Włosy powinny być golone,
jeśli zaś zabieg ten drażni lub przeszkadzają jego wykonaniu liczne krosty
i strupy, należy je strzyc możliwie krótko nożyczkami.
W ostatnich czasach do leczenia zapalenia torebek włosowych skóry
twarzy z dobrym wynikiem stosowałem wstrzykiwania penicyliny. Podawać
ją należy domięśniowo co 3 godziny w ilości 3 0 . 0 0 0 jednostek na dawkę
i 2 0 0 . 0 0 0 jednostek na dobę, 3 — 1 0 dni z rzędu, czyli 5 0 0 . 0 0 0 — 2 . 0 0 0 . 0 0 0
jednostek na całe leczenie. Stosując tę metodę udawało mi się w ciągu 5 do
7 dni wyleczyć zmiany trwające 2 do 5 lat.
Leczenie związkami sulfanilamidowymi jest pomocne, rzadko jednak
wystarcza do uleczenia.
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i wzrostu zjadliwości gronkowców, zalegających w charakterze saprofitów
w porach i uchyłkach skóry.
Czynnikami usposabiającymi są drażnienia zewnętrzne (tarcie, golenie,
okłady), obecność innych ognisk zakaźnych lub swędzących chorób skóry,
zmniejszenie odporności powłok i całego ustroju oraz nieprawidłowości
przemiany materii. Pod" tym względem szczególne znaczenie odgrywają
cukrzyca jawna i utajona, otyłość oraz niektóre choroby wyniszczające i za
trucia, jak np. j o d z i e a.
Wszystkie powyższe czynniki wpływają również na przedłużanie cho
roby i sprzyjają występowaniu wykwitów nowych. W razie istnienia licznych
czyraków mówi się o czyraczności.
Czyraki i czyraczność są schorzeniami zagrażającymi w pewnym stop
niu otoczeniu, toteż niekiedy osoby stykające się z chorymi na czyraki z kolei
zapadają na tę chorobę. Ropa pochodząca z czyraków jest bardzo zakaźna
dla skóry otoczenia, dlatego też nierzadko w sąsiedztwie czyraka powstają
nowe czyraki lub inne zmiany ropne.
Gronkowce wywołujące czyraki wykazują dosyć duży stopień odpor
ności na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wysychanie, ciepłota,
mycie, i dlatego mogą pozostawać na bieliźnie i przedmiotach, z którymi
chory się stykał, co ułatwia przenoszenie się choroby na otoczenie.
Obraz kliniczny.
Czyraki mogą być usadowione we wszyst
kich okolicach skóry owłosionej lub pokrytej meszkiem włosowym, szczegól
nie często występują one jednak na karku, na twarzy, na przedramionach,
na pośladkach i w okolicy odbytu; częstsze są one u mężczyzn, zwłaszcza
otyłych. Choroba rozpoczyna się od bólu i zjawienia się krostki przymieszkowej lub, co jest częstsze, od nacieczonego guzka, sięgającego aż do tkanki
podskórnej. Nacieczenie to szybko się ogranicza i powiększa, osiągając wiel
kość orzecha lub śliwki. Skóra nad nim jest sinoczerwona, silnie napięta.
Po upływie 4—8 dni na szczycie guzka następuje podniesienie naskórka
przez ropę, przeświecającą przez pokrywę.
Po przebiciu ropnia wydziela się kilka kropel żółtawozielonej, gęstej
ropy; na dnie zaś wytworzonego ubytku widać tkankę martwiczą, która po
upływie dalszych kilku dni zostaje oddzielona w postaci zielonego martwi
czego czopa, zawierającego narząd włosowy z otaczającą go torebką łącznotkankową.
Ubytek po oddzieleniu się czopa szybko wypełnia się ziarniną, powstaje
przy tym blizna, po czyrakach dużych początkowo przerosła, stopniowo jed
nak wygładzająca się. W zależności od rozmiarów i głębokości umiejsco
wienia czyraka cały ten proces trwa 10—20 dni.
50J
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Zazwyczaj czyraki przebiegają bez powikłań, jednak zapalenie naczyń
chłonnych na kończynach górnych i odczyn okolicznych gruczołów chłon
nych nie należą do rzadkości; powikłania te nie są jednak groźne.
Czyraki wywołują bolesność bardzo silną, większą w okolicach o ską
pej tkance podskórnej, mniejszą tam, gdzie jest ona obfita i wiotka. Ból wy
wołany przez czyrak ustaje prawie natychmiast po oddzieleniu się czopa
martwiczego. Czyraki na karku u mężczyzn są szczególnie bolesne, usado
wione są bardzo głęboko, a często wytwarzają duży guz złożony z kilku
czyraków, czyrak gromadny, carbunculus, pozostawiający po sobie dużą
bliznę. Czyrak gromadny może być usadowiony również w innych okolicach
skóry; czynnikiem usposabiającym jest cukrzyca.
Czyraki umiejscowione wśród tkanek wiotkich wywoływać mogą ropo
wicę tkanki podskórnej otoczenia. Czyraki twarzy, w szczególności wargi
górnej wywołują niekiedy zapalenie żył głębokich oraz przerzuty ropne do
głębokich narządów czaszki, w związku z czym powstać może ropowica,
ropne zapalenie opon mózgowych lub jam obocznych czaszki.
Czyraki powstawać mogą nie tylko w otoczeniu grubych i długich wło
sów, lecz również w otoczeniu meszka włosowego, w przewodzie nosowym
i słuchowym. U osobników starszych, wyniszczonych i u cukrzycowych mogą
wywoływać one rozległą zgorzel, dochodzącą do powięzi lub do kości, jed
nocześnie powstać może ropowica z głębokimi zaciekami ropnymi.
Niekiedy czyraki bardzo duże i gromadne nie wykazują tendencji do
gojenia i do oddzielenia czopa martwiczego, który może utrzymywać się
czas bardzo długi; są to tak zwane czyraki atoniczne, częstsze w postaci
mnogiej, rzadsze jako wykwity odosobnione.
Wreszcie czyraki bywają niekiedy punktem wyjścia zakażeń ogólnych
lub przerzutów w innych narządach; na pierwszym miejscu postawić tu na
leży ropnie okołonerkowe i zapalenie szpiku kostnego.
Zazwyczaj choroba ogranicza się do czyraka odosobnionego i kończy się
w przeciągu 2 — 3 tygodni, czasem jednak po pierwszym czyraku w odstę
pach nieregularnych występują nowe w sąsiedztwie pierwszego lub w oko
licach odległych. Czas ich występowania, kolejność i rozmiary są nader
rozmaite i z góry nie dają się przewidzieć. Przyczyna przewlekania się cho
roby i powstawania czyraczności nie jest znana, widujemy ją zarówno u osob
ników starszych, jak i młodych i zdrowych; czas jej trwania bywa rozmaity,
zazwyczaj długi, czasem jednoletni lub dwuletni.
Obraz
anatomiczny.
Z punktu widzenia anatomicznego
czyrak jest ostrym, ropnym stanem zapalnym narządu włosowego i jego
torebki łącznotkankowej. Wszystkie zmiany charakterystyczne dla ropnego za-
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palenia torebek włosowych występują również w czyrakach, w stopniu znacz
nie jednak silriiejszym. Kanał torebki włosowej zawiera dużą ilość gronkow
ców, tworzących aasem olbrzymią kolonię, otoczoną komórkami wielojądrzastymi. Nie wykazują one zazwyczaj własności żernych i są uszkodzone i zwy
rodniałe, co tłumaczyć należy działaniem toksyn mikrobowych.
Ścianka torebki włosowej przesiąknięta jest ciałkami ropnymi, obrzęk
nięta i zgrubiała; tkanka łączna otoczenia jest w stanie nekrozy, naczynia
krwionośne są rozszerzone i przekrwione, wypełnione zakrzepami i niedrożne. Martwiczy czop tkankowy otoczony jest ciałkami ropnymi, tworzą
cymi początkowo wał graniczny, potem zaś nagromadzenie płynu ropnego,
w którym zanurzona jest tkanka obumarła, torebka i jej otoczenie.
Streszczając powiedzieć można, że zapalenie zakrzepowe naczyń żyl
nych i chłonnych w otoczeniu torebki włosowej, martwica torebki łączno
tkankowej, objawy zapalnego stanu rozpływnego ścianki torebki i obecność
kolonii mikrobowej w jego kanale — są to cechy anatomiczne, charaktery
styczne dla czyraków.
Rozpoznanie
czyraka i czyraczności jest łatwe dzięki charakte
rystycznym cechom schorzenia. Czasem jednak popełniane są błędy rozpoz
nawcze. Niekiedy liczne ropnie noworodków rozpoznawane bywają jako
czyraki; pamiętać należy jednak, że w tym schorzeniu nie powstają czopy
tkanki nekrotycznej i że czyraki należą do rzadkości u niemowląt. Czyraki
o przebiegu podostrym przypominać mogą sporotrychozę. Badanie mikro
skopowe decyduje tu o rozpoznaniu. Czyraki na skórze twarzy przypominać
mogą grzybicę głęboką; ta jednak nie wywołuje bolesności tak silnej, jak
czyraki, przebieg ich jest ostrzejszy, a badanie mikroskopowe włosów w grzy
bicy wykazuje obecność w nich grzybów chorobotwórczych.
Leczenie.
Leczenie czyraka pojedynaego ma na celu możliwie
szybkie uleczenie istniejącego wykwitu oraz zapobieżenie występowaniu
dalszych.
W tym celu skórę w otoczeniu czyraka należy przecierać 3—4 razy
dziennie spirytusem salicylowym, przepisy zaś higieny ogólnej powinny być
dokładnie przestrzegane. Leczenie samego czyraka jest następujące: wykwity
w początkowym okresie rozwoju wchłaniają się i ustępują pod wpływem szamchy nasmarowanej na czyrak i jego otoczenie na 24—48 godzin warstwą
grubości 2—3 mm; dobry skutek daje niekiedy smarowanie czystym ichtio
lem lub pędzlowanie spirytusem z domieszką 2 % fenolu.
20
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Leczenie ogólne polega na wstrzykiwaniu propidonu, mleka,
pionki gronkowcowej lub też k r w i własnej chorego.

szcze

N a ogół leczenie czyraka odosobnionego nie sprawia tmdności, sprawa
chorobowa jest bowiem ostra i ma przebieg łagodny; zadanie lekarza
ogranicza się do leczenia zachowawczego. T m d n o ś c i powstają przy leczeniu
czyraków wargi górnej i karku; postępowanie chimrgiczne nie może być
tu omawiane. Leczenie zachowawcze, wchodzące w zakres naszej specjal
ności, polega na możliwie wczesnym naświetlaniu promieniami X , jedno
cześnie należy podawać duże dawki przetworów sulfanilamidowych lub pe
nicyliny.
Najgroźniejszym powikłaniem czyraków wargi i twarzy są zakażenia
i zakrzepy, thrombophlebłtis venae fadalis et venae ophtalmicae, przechochodzące stąd na zatokę jamistą.
Leczenie czyraczności jest zadaniem trudnym i często niewdzięcznym;
wobec tego że nie znamy przyczyn czyraczności — leczenie jej nie może
być przyczynowe. Zwrócić jednak trzeba uwagę na przyczyny domniemane,
jak cukrzycę jawną i utajoną, wyniszczenie, przewlekłe zatmcia, zaniedba
nia higieny, swędzące choroby skóry.
Leczenie miejscowe jest takie samo jak czyraków pojedynczych; leczenie
ogólne polega na stosowaniu autohemoterapii od 5.0—20.0 ml, a jedno
cześnie szczepionki gronkowcowej; najlepiej działa autoszczepionka w ilo
ści od 100 milionów do 3 miliardów. Inne sposoby leczenia bodźcowego są
mniej skuteczne. Stosowanie drożdży, antistreptiny, homeopatycznych da
wek siarki i jodu nie wywiera wybitnego wpływu leczniczego. Podobnie
jak w czyrakach pojedynczych, również i w czyraczności nie należy ociągać
się ze stosowaniem naświetlań promieniami X . Bardzo dobre wyniki daje
w czyrakach pojedynczych i czyraczności stosowanie penicyliny: 5 razy dzien
nie po 20.000 jednostek w ciągu 5—6 dni.
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Najskuteczniejszym sposobem poronnego leczenia czyraków jest na
świetlanie ich oraz otoczenia na przestrzeni 4—5 cm promieniami X w ilości
120—150 r, przy napięciu 100 K V i przy użyciu sączka glinowego
0 . 5 — I mm; dawka ta może być powtórzona po upływie 3 dni. Czyraki na
świetlone w pierwszych dniach swego rozwoju, a więc przed rozpoczęciem
się ropienia, ulec mogą wessaniu bez ropienia. Jeśli w czyraku wystąpiły
objawy rozpadu ropnego lub też jeśli jest on w pełni rozwoju, leczenie pro
mieniami X skutku nie odnosi. W tych razach należy stosować ciepło w roz
maitej postaci: okłady rozgrzewające, diatermię i termofory.
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A.

ROPNE ZAPALENIE GRUCZOŁÓW

Ropne

POTOWYCH.

zapalenie
ujść gruczołów
Periporitis

HIDRADENITIS

potowych

U noworodków owijanych zbyt ciepło, utrzymywanych bez wystarcza
jącego przewiewu skóry, zwłaszcza zaś u cierpiących jednocześnie na wyprzenie skóry fałdów, często występują na skórze liczne, drobne krostki stoż
kowate, wielkości ziarnka maku, a nawet mniejsze, pokrywające bardzo
obficie skórę tułowia i kończyn. Skóra w całości jest w tych przypadkach za
czerwieniona, naskórek rozpulchniony, prawie zmacerowany.
Istota zmian polega na zakażeniu powierzchownego odcinka przewodu
gmczołów potowych gronkowcami i na powstawaniu w ujściu przewodu
drobnej, prawie mikroskopijnej krostki.
Choroba ta jest błaha, szybko ustępuje po zastosowaniu higieny wła
ściwej (kąpiele, przewiew skóry, sucha bielizna). Znaczenie jej polega na
tym, że zakażenie przejść może na głęboką, wydzielniczą część gmczołów
potowych, co prowadzi do powstawania ropni głębokich skóry u niemowląt
(patrz niżej).
Prócz tego wspomnieć należy, że zapalenie ropne ujść przewodów po
towych (periporitis)
nastręczyć może konieczność różnicowania z
gmźlicą liszajowatą; w tym jednak przypadku powstają drobne gmdki
skupiające się w gromadki;
z kiłą liszajowatą; osutka jest tu wielopostaciowa, inne zaś objawy
kiły są bardzo wybitne na błonach śluzowych, w kośćcu i w narządach wew
nętrznych.

B. M n o g i e r o p n i e s k ó r y u n i e m o w l ą t
,
Abscessus
cutis
multiplices
infantum
C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Mnogie ropnie skóry niemowląt
polegają na zakażeniu gronkowcami wydzielniczej części gmczołów poto
wych. Choroba ta ma taki sam stosimek do" zakażenia ujść przewodów poto
wych, jak czyrak do ropnego zapalenia ujść torebek włosowych. Zapalenie
ropne ujść przewodów gruczołów potowych często jest okresem wstępnym
do rozwoju ropni mnogich skóry u niemowląt; dlatego to tak często te cho
roby występują jednocześnie.
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Ryc. 40.

Mnogie ropnie skóry niemowląt.

kilkanaście lub kilkadziesiąt. Rozrzucone są one nieregularnie na skórze,
najliczniejsze są jednak na potylicy, na szyi, na plecach i na pośladkach.
Ropnie te są kopulaste, okrągłe, wielkości fasoli, orzecha laskowego, a na
wet większe; powierzchnię mają one bardzo wypukłą, zabarwienie ich jest
sinawoczerwone, spoistość miękka, galaretowata, z wyraźnym chełbotaniem
na szczycie. Treść ich jest ropna, częściej krwawo-ropna; bolesność jest, jak
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Obraz
kliniczny
i morfologiczny.
Choroba jest
częstsza u noworodków i u niemowląt wyniszczonych,
niedonoszonych
i szczególnie częsta u niemowląt z innymi zakaźnymi chorobami skóry, jak
np. iiyprzeniem. Występowaniu choroby sprzyja przegrzanie noworodków,
zwłaszcza jeśli bieliznę zmienia się zbyt rzadko i jeśli przewiew skóry jest
zmniejszony, a niemowlę przebywa w ciepłym, wilgotnym opatrunku.
Choroba rozpoczyna się od drobnej krostki w ujściu gruczołu lub od
dobrze ograniczonego, twardego nacieku w głębokich warstwach skóry wła
ściwej, w otoczeniu części wydzielniczej gruczołu potowego.
Naciek ten szybko się powiększa, dochodzi do tkanki podskórnej, ulega
rozmiękaniu i wytwarza ropień przebijający się na zewnątrz, a często prze
chodzący na otaczającą tkankę podskórną z wytworzeniem ropowicy.
W pełnym rozwoju choroby na skórze zjawiają się ropnie, liczba.któ
rych ulega dużym wahaniom, mogą one być nieliczne, częściej jest ich
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się zdaje, nieznaczna. Początkowo są one od otoczenia dobrze odgraniczone,
tkwią w tkance podskórnej w postaci większych lub mniejszych, czasem
bardzo dużych i wybitnie twardych nacieków; czasem przebijają się one nie
tylko na zewnątrz, lecz również i do tkanki łącznej otoczenia, wytwarzając
ropowicę.
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Ropnie te powstają z szybkością rozmaitą, na ogół jednak w ciągu
10—15
dni osiągają wielkość wiśni i zaczynają wykazywać chełbotanie.
Czas trwania całego schorzenia może być bardzo długi, jeśli wciąż wystę
pują ropnie świeże.
Ogólny stan niemowląt dotkniętych schorzeniem zazwyczaj, lecz niezawsze, nie jest dobry. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy zależy to od obecnoci zakażenia ropnego, czy też pierwotne wyniszczenie i stan wyniszcze
nia ustroju sprzyja powstawaniu tych ropni. Ciepłota ciała podwyższona
jest nieznacznie —37.5 —38.0.
Etiologia
i patogeneza.
Choroba powstaje skutkiem
przenikania z zewnątrz, przez przewód gmczołu potowego gronkowców
złocistych i zakażenia przez nie części wydzielniczej gruczołu. Przypuszcze
nie dawniejsze o pochodzeniu krwiopochodnym choroby obecnie zostało
obalone. Powstawaniu choroby sprzyjają zaniedbania higieny, brak prze
wiewu skóry, trzymanie dziecka w bieliźnie wilgotnej, przegrzanie ciała,
z czynników zaś wewnętrznych — stan wyniszczenia (decompositio), a być
może kiła wrodzona.
R o z p o z n a n i e oparte jest na stwierdzeniu licznych guzów zapal
nych, wypełnionych ropą i nie posiadających czopa tkankowego, jak to bywa
w czyrakach. Obraz morfologiczny, z obecnością licznych kopulastych,
chełboczących, zapalnych guzów, jest tak charakterystyczny, że trudne wy
daje się popełnienie błędu rozpoznawczego.
Rokowanie całkowicie zależy od ogólnego stanu niemowlęcia; u sil
nie wyniszczonych rozwinąć się może ropowica, posocznica i zejście
śmiertelne.
Leczenie.
Podstawą leczenia ropni mnogich skóry u niemowląt
jest utrzymywanie prawidłowej higieny ciała; polega ona nie tylko na stoso
waniu codziennych kąpieli ciepłych lub z dodatkiem nadmanganianu pota
sowego, lecz przede wszystkim na utrzymaniu skóry w stanie suchości; na
nie dopuszczeniu do rozmiękania naskórka i zapewnieniu prawidłowego
przewiewu powłok.
Jadassohn poleca stosowanie środków napotnych, mniemając, że w ten
sposób gronkowce zostaną przez pot usunięte na zewnątrz; jednocześnie stoJ09
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C. R o p n i e g r u c z o ł ó w
potowych
pach
Hidradenitis
axillaris
suppurativa
Ropnie te wywołane są przez zakażenie gronkowcami dużych g m a o łów potowych; najczęstszym siedliskiem tych ropni są doły pachowe, czym
się też tłumaczy nazwa hydradenitis axiUarum, mimo że niekiedy są one
umiejscowione w okolicy odbytu, na narządach płciowych, a u kobiet na
brodawce sutków.
Sposób zakażenia gruczołów był przedmiotem ożywionych sporów.
Pierwotny pogląd Unny, który twierdził, że gruczoły potowe odporne są
na zakażenia zarazkami ropotwórczymi, został porzucony, mimo że istotnie
ulegają one zakażeniu rzadziej niż torebki włosowe. Obecnie przeważa za
patrywanie Lewandowskiego,
że zakażenie ich następuje z zewnątrz, przy
czym zarazek przenika do części wydzielniczej przez przewód gruczołu po
towego. Wbrew tej opinii twierdzi Torok, że pierwotnie ulega zakażeniu
tkanka podskórna w otoczeniu gruczołów, skąd zakażenie przechodzi na
same gruczoły.
Schorzenie występuje częściej u kobiet, zwłaszcza u skłonnych do po
cenia nadmiernego pod pachami; ropnie te nie powstają nigdy u dziewczy
nek przed okresem dojrzewania płciowego i po okresie przekwitania, co
niewątpliwie związane jest z rozwojem i czynnością dużych gmczołów po
towych, (apokrinowych). Okoliczność ta wskazuje na związek pomiędzy
tym cierpieniem i czynnością wewnątrzwydzielniczą gmczołów płciowych
u kobiet.
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suje on kąpiele z rozczynu sublimatu i : i o tysięcy. Zdaniem moim wystar
czą kąpiele w wodzie ciepłej i mycie mydłem.
Duże ropnie chełboczące powinny być opróżnione przez małe cięcia
i s ą a k o w a n i e . Korzystne jest stosowanie naświetlań promieniami pozafioł
kowymi. Wszystkie te zabiegi powinny być wykonywane w pomieszczeniach
ciepłych dla uniknięcia oziębienia ciała. Odżywianie powinno być uregu
lowane, najlepszy jest pokarm kobiecy. Leczenie ogólne polega na stoso
waniu szczepionki gronkowcowej podskórnie lub domięśniowo, 2 razy w ty
godniu w ilości 10—15 milionów na dawkę. Wywiera ona działanie bardzo
dobre; nieco gorsze wyniki otrzymałem stosując wstrzykiwania krwi
obcej (matki) w ilości 5—6 m l . Należy'podawać również związki sulfani
lamidowe w ilości 0.10—0.20, 3—4 razy dziennie lub penicylinę 5 razy
dziennie po loooo jednostek przez okres 5 dni.
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Występowaniu choroby sprzyjają niektóre choroby zakaźne kończyn
górnych, jak np. potnica pęcherzowa, dishidrosis bullosa; występuje ona
niekiedy w erytrodermiach, w szczególności wywołanych przez arsen, co
tłumaczyć należy chyba drażnieniem gruczołów potowych przez arsen wy
dzielany z potem.
Choroba rozpoczyna się jednostronnie — lub obustronnie przez zja
wienie się w skórze właściwej na pograniczu z tkanką podskórną lub na
wet głęboko w tkance podskórnej, tkliwego przy dotyku guzka wielkości
grochu. Zmiany te poprzedzone bywają niekiedy stanem zapalnym skóry
pach, przypominającym wyprzanie. Guzek ten, początkowo twardy, dobrze
odgraniczony, pokryty skórą nie zmienioną, stopniowo powiększa się, w jego
sąsiedztwie powstają nowe, takie same i po upływie l o — 2 0 dni pod pachą
znajduje się guz wielkości śliwki lub jabłka, często złożony z kilku mniej
szych, pokryty skórą zaczerwienioną i dochodzący do głębokich pokładów
tkanki podskórnej. W niektórych miejscach guz ten wykazuje chełbotanie;
niektóre ropnie, tworzące wspólny duży guz, przebijają się na zewnątrz,
wydzielając płyn surowiczo-ropny lub krwawy, oddzielający się długi czas
przez wytworzone przetoki. Zazwyczaj choroba nie kończy się z chwilą
opróżnienia ropnia, po pewnym czasie powstają nowe, z kolei przebijające
się przez wytworzone nowe przetoki. W wyniku tego po pewnym czasie
na guzie powstają głębokie bliznowate zaciągnięcia i fałdy. Choroba trwać
może kilka miesięcy lub nawet lat, doprowadzając do ciastowatego obrzęku
skóry pach i do głębokich blizn, wśród których utrzymują się przetoki, wy
dzielające nieznaczną ilość płynu surowiczo-ropnego, czasem złowonnego.
Schorzenie ulega nasileniu latem i w okresie periodowym u kobiet; zazwy
czaj nie wywołuje ono powikłań, a stan ogólny chorych pozostaje dobry.
Rozpoznanie jest łatwe i opiera się na charakterystycznym umiejsco
wieniu, przewlekłym przebiegu i cechach morfologicznych choroby. W roz
poznaniu różnicowym uwzględnić należy czyraki; przebieg ich jest gwał
towniejszy, ból silniejszy, siedlisko czyraków nawet największych znajduje
się w skórze; w ich części środkowej powstaje czop tkanki martwiczej. Rop
nie gruczołów potowych pach są liczne, czasem obustronne, powstają przy
tym guzy smugowate, ułożone wzdłuż fałdów i przedzielone tkanką blizno
watą, czego nie ma w czyrakach.
Leczenie ropni gruczołów potowych pach jest trudne; stosowane są tu
metody rozmaite w zależności od czasu trwania choroby i od możliwości tech
nicznych.
Jeśli leczenie rozpoczęto wcześnie, w okresie guzków nie wykazujących
ostrych objawów zapalnych, najkorzystniejsze jest naświetlenie chorej oko-
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Dosyć skutecznym środkiem zapobiegającym nawrotom jest przecie
ranie chorych okolic płynem Vlemingkxa, rozcieńaonym w wodzie w sto
sunku 1:10. Jeśli mimo to proces przedłuża się i występują rozległe blizno
wate zgrubienia z l i a n y m i przetokami, zalecić należy naświetlanie promie
niami X w ilości 200 r na dawkę, powtarzaną 4—6 razy przy użyciu sączka
2—5 mm glinowego. Rozległe usuwanie chirurgiczne zmienionych tkanek
prowadzić może do blizn utmdniających odpływ chłonki z k o ń a y n y górnej,
toteż dermatolodzy na ogół unikają tego leaenia.

VI.

B A K T E R Y J N E Z A P A L E N I E SKÓRY

I

NASKÓRKA

EPIDERMODERMITIS MICROBICA

Charakterystyka
ogólna.
Zapalenie bakteryjne
skóry
powstaje w otoaeniu ropiejących przetok, ran lub innych ropnych schorzeń
skóry, takich jak liszajec, niesztowice, wrzody podudzia zakażone wtórnie.
Mechanizm powstawania tej postaci ropnego zakażenia skóry jest, jak są
dzić należy, następujący: w otoczeniu czynnego ogniska ropnego działanie
toksyn bakteryjnych, ich wchłanianie oraz podrażnienie skóry i naskórka
ropą lub wydzieliną zawierającą bakterie — wywołuje stan odaynowości
wzmożonej (alergia) na wymienione a y n n i k i ; prowadzi to do objawów
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iiqr promieniami X ; dawka równa się 150 r na naświetlenie pojedyńcze,
przy 100 K V napięcia prądu i przy sączku glinowym 2—5 mm. D a w k ę
tę powtarza się co tydzień 3—4 razy; naświetlać należy nie tylko sam guzek,
lecz również i jego otoczenie. Jeśli guz wykazuje ostre objawy zapalne, na
świetlanie jest mniej wskazane, dawka zaś w razie zastosowania tego lecze
nia powinna być zmniejszona do 50 r.
Jeśli guzy wykazują ostre objawy zapalne, zastosować należy diatermię
krótkofalową, przedłużając seans do 45 minut.
Jeśli chełbotanie jest wyraźne, ropnie powinny być opróżnione, przy
tym cięcie powinno być małe, i w najniżej położonej części ropnia. Po na
kłuciu należy założyć opatrunek wilgotny z 3 % kwasu borowego lub
z I — 2 % rozaynu riwanolu. Dobre wyniki daje pędzlowanie jamy rop
nia 2% nalewką jodową lub zakrapianie kropli balsamu peruwiańskiego.
Leczenie ogólne polega na stosowaniu związków sulfanilamidowych,
autohemoterapii, szaepionek gronkowcowych lub penicyliny. W celach pro
filaktyki i zapobieżenia ropniom nowym, należy ogolić włosy, przecierać
całą okolicę spirytusem salicylowym lub kamforowym, zalecić a ę s t e mycie.
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zapalnych ostrych lub podostrych, podtrzymywanych stałym dowozem ma
teriału zakaźnego.
Z punktu widzenia etiologicznego schorzenie jest wywołane przez za
każenie mieszane gronkowcami i paciorkowcami. Niemożliwe przy tym jest
zbadanie roli każdego z tych mikrobów. Prócz tych mikrobów dołączają się
zawsze zakażenia drożdżami, pleśniawkami i innymi ziarenkowcami.
Obraz
kliniczny
i morfologiczny.
Z punktu w i 
dzenia klinicznego i morfologicznego schorzenie to ma cechy następujące.
Umiejscowienie zmian jest rozmaite, znajdują się one zawsze jednak w oto
czeniu ogniska zakaźnego (przetoka, "wrzody podudzia, oparzenie). Istota
zmian polega na stanie zapalnym, nasilenie którego jest największe w środ
kowej części ogniska w otoczeniu ośrodka zakaźnego i zmniejsza się k u
obwodowi. Aczkolwiek przebieg sprawy chorobowej jest przewlekły, zmiany
w swej istocie są ostre; polegają one na zaczerwienieniu i obrzęku skóry,
na rozpulchnieniu naskórka, którego warstwy zrogowaciałe złuszczają się,
odsłaniając powierzchnię wilgotną, sączącą; na tej powierzchni obecne być
mogą resztki złuszczającego się naskórka oraz strupy liszajcowate i parakeratotyczne. Wykwitem najcharakterystyczniejszym są drobne pęcherzyki wiel
kości — 2 mm, płaskie lub półkuliste, wypełnione cieczą surowiczą lub
ropną; przypominają one pęcherzyki liszajca, są jednak nieco mniejsze, uło
żone głębiej, toteż po pęknięciu wytwarzają drobne kropkowate zagłębie
nia, otoczone resztkami pokrywy naskórkowej. Sprawa chorobowa szerzy
się obwodowo, per continuitatem, skutkiem powstawania coraz to nowych
pęcherzyków w sąsiadującej skórze zdrowej; długotrwały stan zapalny do
prowadza się do zgrubienia naskórka, skutkiem zaś nieregularnego rozszerza
nia się zmian granice ich są zatokowate, na obwodzie zaś ogniska widoczne
są zmiany świeże.
Całość ogniska przypomina wyprzenie, od którego różni się umiejsco
wieniem nie w fałdach oraz obecnością wymienionych pęcherzyków. Prze
bieg schorzenia jest przewlekły, jeżeli, jak to najczęściej bywa, przyczyna
wywołująca je nie zostanie usunięta; w przebiegu cierpienia zaznaczają się
okresy poprawy i pogorszenia, zależne najczęściej od nasilenia sprawy rop
nej pierwotnej, związane z zaniedbaniami higieny chorej okolicy i stoso
waniem leków drażniących (jodoform, karbol, sublimat).
Powikłania.
Jedynym powikłaniem spostrzeganym w opisywa
nej odmianie zakażenia mikrobowego skóry jest rozwój uczulenia ogólnego
i rozsianie zmian na całym tułowiu, powstaje przy tym stan zapalny rumieniowato-wysiękowy, ropny i złuszczający, o cechach opisanych w rozdziale
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Jeśli jednak mimo to stan zapalny rozwinął się, a następuje to szczegól
nie często na podudziach, należy przystąpić do leczenia przeciwzapalnego
1 odkażającego, schemat którego jest następujący: początkowo stosuje się
okłady wilgotne z 2 % ichtiolu lub thiolu, z 2 % rezorcyny, 2 % octanu gli
nowego lub innych płynów wymienionych w części ogólnej; jeśli nie do
prowadzą one do poprawy, należy stosować pastę redukującą i odkażającą,
pamiętać przy tym należy, że nawet istnienie sączenia nie jest w tym wy
padku przeciwwskazaniem. Oto przepisy na maści:

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

0 wtórnym, uogólnionym ropnym zakażeniu skóry (pyodermia
secundaria
generalisata).
Obraz
h i s t o l o g i c z n y ! W skórze właściwej śtwierdza się
objawy nieswoistego stanu zapalnego, rozszerzenie i zwiotczenie naczyń
krwionośnych, zastój chłonki w naczyniach chłonnych, zazwyczaj rozszerzo
nych, obecność nacieków nieswoistych w ich otoczeniu. Naskórek jest roz
pulchniony i obrzęknięty, przeważa w nim obrzęk międzykomórkowy,
skutkiem czego na rozmaitych jego wysokościach powstają pęcherzyki mię
dzykomórkowe. Stan ten jest identyczny ze stanem gąbczastym, spostrzega
nym w wyprysku; tłumaczy to zaliczanie przez niektórych autorów wymie
nionej postaci chorobowej do zmian wypryskowych (eczema infectiosum
s. mycoticum). W powierzchni widoczne są liczne pęcherzyki liszajca oraz
strupy i łuski parakeratoryczne.
R o z p o z n a n i e opiera się na stwierdzeniu zmian zapalnych złuszczających, pęcherzykowych, wysiękowych, rumieniowatych, umiejscowio
nych w otoczeniu ognisk zakaźnych, oraz ustaleniu związku pomiędzy nasi
leniem zmian na skórze z jednej strony i stanem pierwotnego ogniska rop
nego z innej. Zadaniem trudniejszym jest udowodnienie, że jest to istotnie
ropne zakażenie skóry nie zaś wyprysk. Można nawet zaryzykować twier
dzenie, że w obecnym stanie wiedzy przytoczenie dowodu nie jest możliwe.
Schorzenie bowiem polega niewątpliwie na współdziałaniu dwóch czynni
ków: zewnętrznego zakażenia skóry oraz jej uczulenia, umożliwiającego wy
mienione zakażenie. Klasyfikacje opierające się na momencie etiologicznym
zwracają uwagę na obecność czynników zakaźnych (bakterie) i zaliczają
schorzenie do piodermii (Gougerot),
doktryny patogenetyczne kładące na
cisk na istnienie stanu uczulenia zaliczają schorzenie do wyprysku.
Zapobieganie
i l e c z e n i e . Zapobieganie polega na ochro
nie skóry w otoczeniu ognisk ropiejących przed działaniem wydzielin za
kaźnych. W tym celu brzegi owrzodzeń, przetok i ran pokrywać można
wazeliną borną lub pastą cynkową i stosować opatrunki zapobiegające za
stojowi ropy. Otoczenie ognisk zapalnych winno być często obmywane.
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Rp.: Acidi pyrogallici 1.5,
Ichthyoli 1.5—3.0, Ung. zinci,
zinci aa. ad 30.0;
Rp.: Prodermini 1.5—3.0, Pastae zinci ad 30.0;
Rp.: Ung. Wilkinsoni lo.o—20.0, Ung. zinci ad 40.0.

VII.

ZIARNINIAK

Pastae

SZYPUŁKOWATY
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GRANULOMA TELEANGIECTODES. BOTRYOMYCOSIS

Charakterystyka
ogólna.
Istota choroby polega na roz
woju silnie ukrwionej ziarniny, powstającej jako odczyn w miejscu zakaże
nia głębokich pokładów skóry właściwej ziarenkowcami ropnymi.
Etiołogia
i patogeneza.
Czynnikiem wywołującym cho
robę najprawdopodobniej są gronkowce, a być może również inne drobno
ustroje. Niektórzy sądzą, że wywołuje je nieznany czynnik swoisty, być może
odrębny krętek. Mechanizm powstawania schorzenia polega na zakażeniu
głębokich części torebki włosowej lub innych uchyłków skóry; w następ
stwie czego powstaje stan zapalny i rozwój ziarniny przebijającej się na
zewnątrz. Zmiana ta powstaje stosunkowo często w miejscu ukłucia, a prze
bieg jej jest ostry. Początkowo powstaje mała, bolesna grudka, szybko po
większająca się i przybierająca cechy charakterystyczne.
Cechy
morfologiczne.
Najczęściej wykwit bywa pojedyn
czy, rzadziej są one liczne, a w przypadkach wyjątkowych tworzą osutkę
rozsianą na całym tułowiu. Umiejscowią się on najczęściej w otoczeniu paz
nokci, na dłoniach, wargach, języku i skórze owłosionej głowy; zmiany
mogą jednak występować również w innej okolicy skóry. W pełni rozwoju
są to grudki wielkości grochu, fasoli lub orzecha, rzadko większe, okrągłe,
0 podstawie przewężonej, uszypułowanej. Powierzchnia wykwitu jest ciem
noczerwona, wilgotna, pozbawiona naskórka powierzchownego, bardzo łatwo
1 obficie krwawiąca, co jest obok uszypułowania wykwitu cechą najbardziej
charakterystyaną. W y k w i t jest niebolesny, spoistości elastycznej, otoczenie
jego nie wykazuje zmian chorobowych, gruczoły chłonne nie są powięk
szone.
W takim stanie wykwit utrzymywać się może bardzo długo, wyka
zując jednak stałą tendencję do powiększania się, niekiedy nawet bardzo
szybkiego. Chorzy, zaniepokojeni szybkim wzrostem guzka i krwawieniem,
wcześnie zwracają się do lekarza, toteż wykwitów utrzymujących się nie
zwykle długo prawie się nie widuje.
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Ryc. 41. Granuloma teleangiectodes. N a języku znaj
duje się guzek uszypulowany, jak gdyby nałożony na po
wierzchnię języka.

zakrzepami. W środkowej części wykwitu udaje się zazwyczaj wykryć resztki
naskórka lub torebki włosowej, w otoczeniu których rozwija się ziarnina.
W istocie swej wykwit jest zatem bardzo silnie unaczynioną ziarniną,
powstającą w otoczeniu ogniska zakaźnego.
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Obraz anatomiczny
ziarniniaka szypułkowatego jest bardzo
charakterystyczny. Zbudowany jest on z naczyń tak licznych, że wytwarza
się rodzaj sieci lub gąbki wypełnionej krwinkami. Światła naczyń są szerokie,
nieregularne, ich ścianki cienkie, zbudowane ze śródbłonków i nielicznych
komórek obłonka; pomiędzy naczyniami znajduje się wiotka, niedojrzała
tkanka łączna, zawierająca liczne komórki łącznotkankowe, komórki plazmatyczne i ciałka ropne. W szypule wykwitu stwierdza się obecność na
czyń o ściankach grubszych, najczęściej żył, niektóre z nich wypełnione są
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Rozpoznanie
oparte jest na stwierdzeniu szybko wzrastającego,
silnie krwawiącego guzka o podstawie uszypułowanej. Różnicować należy
z nowotworami, jest to tym bardziej uzasadnione, że nawroty po usunięciu
ziarniniaka uszypułowanego są częste i nasuwają nawet doświadczonym leka
rzom przypuszczenie sprawy nowotworowej. W rachubę wchodzić mogłyby
tylko nowotwory łącznotkankowe (sarcoma), te zaś w skórze są bardzo
rzadkie, nie wzrastają tak szybko i nie są uszypułowane. Wątpliwości roz-

Ryc. 42. Obraz histologiczny ziarniniaka uszypułowanego:
liczne zatokowate naczynia o cechach naczyń nowowytworzonych; obraz ten przypomina naczyniak jamisty.

strzyga z łatwością badanie histologiczne. Kłykciny kończyste mają po
wierzchnię brodawkowatą; lepieże płaskie kiłowe są mnogie, nie krwa
wią, podstawa ich jest nacieaona, a nie uszypułowana.
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L e c z e n i e polega na chirurgicznym usunięciu wykwitu i na wyłyżeakowaniu lub, co lepiej, przyżeganiu elektrokauterem jego podstawy.
Przyżeganie to winno sięgać głęboko dla zniszczenia zakaźnego ogniska
tkwiącego w głębi.

WYPRZENIE.

INTERTRIGO

Charakterystyka
ogólna.
Wyprzenie jest ostrym stanem
zapalnym skóry w zgięciach stawów i fałdach. W powstawaniu jego dużą
rolę odgrywają rozmaite zakażenia skóry i rozmiękanie jej pod wpływem
ciepła i pocenia. Większą skłonność do wyprzenia wykazują niemowlęta,
osoby otyłe i cierpiące na cukrzycę; u osób tych choroba często staje się
przewlekła i wykazuje skłonność do nawrotów.
Etiologia
i patogeneza.
W powstawaniu wyprzenia
odróżnić należy działanie dwóch czynników, występujących zazwyczaj
w pewnej kolejności. Początkowo pod wpływem ciepła, potu i obcierania
naskórek pęcznieje, ulega zmacerowaniu i złuszcza się, wskutek czego roz
wija się ostry stan zapalny. W tym okresie tmdno zaliczyć wyprzenie do
piodermii, jest to bowiem raczej uszkodzenie wywołane przez czynniki me
chaniczne i termiczne.
Zawsze jednak d o ł ą a a się zakażenie drobnoustrojami, sprzyjające roz
szerzaniu się i przewlekaniu się stanu zapalnego i nadające wykwitowi cha
rakterystyczne cechy morfologiczne i kliniczne.
Flora bakteryjna ognisk wyprzeniowych nie ma cech swoistych, roz
maite bowiem bakterie saprofitujące na skórze zdrowej i nie wywołujące
zmian chorobowych, odgrywają rolę czynnika chorobotwórczego na skórze
zmienionej. Rolę taką prócz paciorkowców, gronkowców i ziarniaków
zwykłych skóry odgrywają również rozmaite drożdżowce i grzyby.
Można zatem w sposób następujący ująć rozwój wyprzenia: począt
kowo powstaje rozmiękanie i obtarcie naskórka, co ściśle rzecz biorąc, nie
jest wyprzeniem, lecz przeczosem — intertrigo eroswa mechanica seu simplex. W okresie następnym dołącza się zakażenie powierzchni zapalnej,
skutkiem czego rozwija się właściwe wyprzenie — intertrigo microhtca.
Choroba jest częstsza latem i w porze gorącej; prócz ciepła otoczenia
oraz pocenia nadmiernego, działają tu odzież i obuwie niewygodne, obcierające skórę podczas mchów. U noworodków i niemowląt o skórze cienkiej,
pocących się silniej od dorosłych, w ten sam sposób działa owijanie zbyt
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VIII.

Zakażenia ropne skóry
ciepłe, nazbyt rzadka zmiana bielizny, sprzyjająca rozmiękaniu naskórka
pod wpływem wydalin fizjologicznych.
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Rola cukrzycy w powstawaniu wyprzenia tłumaczy się wzrostem po
ziomu cukru we krwi, sprzyjającego wzrostowi drożdży i grzybów chorobotwóraych.

Ryc. 43. Wyprzenie zwykłe, intertrigo simpłex. Naj
większe nasilenie zmian zapalnych w środkowej części
ogniska; stopniowe osłabienie stanu zapalnego ku obwo
dowi.

Obraz
kliniczny.
Wyprzenie wystąpić może w rozmaitych
fałdach i zgięciach stawów, szczególnie często umiejscowione jest ono jed
nak w pachwinach, pod pachami, w fałdzie międzypośladkowym, czyli
w okolicach pocących się więcej od innych i o przewiewie zmniejszonym.
U kobiet otyłych jest ono częste pod sutkami i w fałdach dużego, zwi
sającego brzucha; u noworodków mogą być zajęte pośladki i skóra potylicy.
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W cukrzycy zmiany zajmują często napletek i skórę żołędzi u mężczyzn,
u kobiet zaś srom i fałdy pachwinowe.

W okresie pierwszym choroba dotyczy głębokiej części fałdu i polega
na zaczerwienieniu, obrzęku i łinijnym ubytku naskórka. Z głębi fałdu stan
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Ryc. 44. Wyprzenie mikrobowe; intertrigo microbica. Zmiany rozpoczęły się
w fałdzie i rozszerzyły się na skórę otoczenia; dobre ich odgraniczenie od skóry
zdrowej.
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zapalny przechodzi na sąsiedztwo i stopniowo, bez wyraźnej granicy gubi
się w zdrowej skórze otoczenia. T e n prosty obraz charakteryzuje okres po
czątkowy, który należy nazywać intertrigo eroswa mechanica seu simplex.
Z chwilą dołączenia się zakażenia dodatkowego, stan zapalny ulega
nasileniu i wykazuje tendencję do szerzenia się obwodowego, przy tym za
rysy ogniska stają się wyraźne, ostre, często festonowate. Naskórek na po
graniczu ogniska oddziela się w postaci kołnierzyka lub też jest podmino
wany przez płyn wysiękowy. T a k i obraz morfologiczny charakteryzuje wy
przenie bakteryjne, intertrigo microbica.
Nasilenie i rozległość stanu zapałnego mogą być bardzo rozmaite.
W przypadkach ostrych powierzchnia całego ogniska jest purpurowoczerwona, sączy, zmiany zaś zajmują obszerną część skóry w otoczeniu fał
dów. Towarzyszy i m silne swędzenie, pieczenie i ból, utrudniające ruchy
i skłaniające do drapania.
Częstym powikłaniem wyprzenia jest uogólnienie osutki w postaci
stanu zapalnego rumieniowato-wysiękowego. Powstaje ono skutkiem wchła
niania wydzielin i produktów bakteryjnych do całego ustroju w przypadkach
wyprzenia o silnym stanie zapalnym z wybitnym sączeniem. Proces po
lega więc na rozwoju stanu uczulenia na wchłaniane substancje i jest zja
wiskiem alergicznym. Zaliczam go do wtórnego, uogólnionego, ropnego
zakażenia skóry i rozpatrzę w rozdziale oddzielnym. Występowaniu tego
powikłania sprzyja drażnienie i leczenie utmdniające odpływ i przysychanie
wydzielin z powierzchni sączących.
Pod wpływem okoliczności dodatkowych wyprzenie przybrać może
cechy odrębne, które omówię poniżej.
Wyprzenie
u niemowląt.
Występowanie
wyprzenia
u niemowląt związane jest z nieodpowiednią higieną, upośledzonym prze
wiewem skóry, zbyt rzadką zmianą bielizny i wpływem wydalin (moczu
i kału). Zajmuje ono częściej pachwiny i okolicę sromu, pośladki, szyję
i pachy, rzadziej inne okolice. W głębi fałdu skórnego stwierdza się obec
ność linijnego przeczosu, 'skóra zaś całej okolicy jest silnie zaczerwieniona,
a naskórek rozpulchniony. Higiena prawidłowa, przysypywanie skóry pud
rem mineralnym szybko usuwają te zmiany. Największym, lecz częstym błę
dem jest zaliczanie tych zmian do wyprysku, unikanie kąpania i oparcie
leczenia na zmianie diety.
Wyprzenie
rzekomo
kiłowe,
syphiloide
posterosive
autorów francuskich, występuje u noworodków i niemowląt z rozwolnie
niem stolców i pod wpływem higieny niedostatecznej. N a pośladkach, na
worku mbsznowym, na wewnętrznej powierzchni ud i w okolicy krzyżowej
21
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Wyprzenie
zauszne,
intertrigo retroauricularis. W powsta
waniu tej postaci wyprzenia odgrywają dużą rolę paciorkowce, toteż nie
którzy (Sabouraud) zaliczają, ją do liszajca (impetigo
retroauricularis).
Sprawa chorobowa polega na obecności w głębi fałdu zausznego i uchył
ków małżowiny usznej przeczosów linijnych, zaaerwienienia i sąaenia.
Jeśli stan chorobowy utrzymuje się długo i rozszerza się na całą małżowinę,
zatraca ona elastyaność, staje się sztywna, jak gdyby bliznowata, przylega
mocno do a a s z k i . Obecność strupów liszajca, drobnych owrzodzeń i wy
pływu ropnego z przewodu słuchowego stale towarzyszy tej postaci wy
przenia. Jest ona częstsza u dzieci ze skazą wysiękową z łojotokiem i liszajcem skóry owłosionej.
Rozpoznanie
wyprzenia polega na stwierdzeniu ostrych rumieniowato-wysiękowych objawów zapalnych w fałdach skóry. W różnicowaniu
uwzględnić należy grzybicę obrębną, łupież rumieniowy i ustalić, a y wy
przenie znajduje się w okresie wczesnym, w którym przeważają wpływy
mechaniane i rozmiękanie, czy nastąpiło już zakażenie wtórne (intertrigo
microbica).
Grzybica obrębna, epidermomycosis marginata, wyróżnia się rozwojem
nie tak szybkim jak wyprzenie; nie stwierdza się tu tak wyraźnego jak w wy522
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powstają w tych razach drobne przeczosy, dno których ulega zgrubieniu
skutkiem bujania naskórka. Prowadzi to do powstawania grudek, przypo
minających kiłowe. Brak wielopostaciowos'ci osutki oraz całość obrazu kli
nicznego, a wreszcie ogólny stan chorych są podstawą do rozpoznania pra
widłowego, niekiedy bardzo tmdnego.
Wyprzenie
u osobników
cukrzycowych
często
przybiera cechy odrębne. Napletek u mężczyzn jest obrzęknięty, zatraca ela
styczność, skutkiem czego odprowadzenie jego staje się tmdne, a czasem
nawet niemożliwe; na jego wolnym brzegu powstają liczne pęknięcia; po
wierzchnia wewnętrzna napletka i główka żołędzi wykazują objawy stanu
zapalnego, są zaczerwienione i bolesne, pokryte przeczosami i wydzieliną
ropną o swoistej woni. U kobiet zmiany są również bardzo charaktery
styczne; przeważa ostry stan zapalny warg sromowych mniejszych i więk
szych; zaczerwienienie, obrzęk, sączenie i bolesność skóry i błony śluzowej
sromu i przedsionka są bardzo wybitne. Wydzielina z pochwy jest obfita,
surowiczo-ropna. Skóra całego sromu, wewnętrznej powierzchni warg i pod
brzusza wykazuje objawy wyprzenia, bardzo jednak ostrego. Wydzielina
fałdów jest obfita, cuchnąca, zawiera l i a n ę drobnoustroje i drożdże. Brzegi
wykwitów są ostre, często zatokowate. Zmiany te, a ę s t o określane nazwą
diabetidów, nie są w rzeczywistości niczym innym jak wyprzeniem.
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przeniu wpływu czynników zewnętrznych, objawy najwybitniejsze znajdują
się nie w głębi fałdu, lecz na brzegu wykwitu, na którym stwierdza się wy
raźne złuszczanie frędzliste; zarysy wykwitu są festonowate, w sąsiedztwie
zaś wykwitu głównego znajdują się zawsze mniejsze, świeże; w łuskach
łatwo można wykryć grzyby.
Łupież rumieniowy, erythrasma, występuje najczęściej w pach
winach, nie wykraczając poza obszar stykających się odcinków skóry; samo
ognisko wykazuje nieznaczny stan zapalny, powierzchnia jego złuszcza się
łupieżowato, brzeg jest bardzo wyraźny i dobrze odgraniczony od otocze
nia, nie ma tu jednak kołnierzykowato oddzielającego się naskórka; w łus
kach można wykryć grzyb karłowaty —- microsporon minutissimum; prze
bieg schorzenia jest przewlekły.
Wczesny okres wyprzenia wyróżnia się rozmiękaniem i przeczosami
w głębi fałdów, stan zapalny otaczający stopniowo przechodzi w skórę zdro
wą. Z chwilą dołączenia się zakażeń wtórnych występuje wyraźna frędzlista
obwódka i kołnierzykowato złuszczanie pogranicza, co nadaje wykwitom
duże podobieństwo do grzybicy obrębnej.
Leczenie
wyprzenia jest łatwe w okresie początkowym i jeśli
sprawa dotyczy osobników niezbyt otyłych i nie dotkniętych chorobami ogól
nymi. W przeciwnym razie jest ono długie, a choroba jest oporna na lecze
nie i wykazuje dużą skłonność do nawrotów.
Powierzchnie stykające się powinny być oddzielone bądź przez cienki
płatek waty higroskopijnej, bądź pudrem mineralnym, lekko odkażającym.
Rp.: Acidi bońci

subt. pulv. 3.0—5.0, Tdci

veneti, Zinci oxydati

aa ad loo.o;
Rp.: Tannojormii 5.0—lo.o. Taki ad loo.o;
Rp.: Dermatoli 20.0—50.0, Taki ad 100.o.
Leczenie to uwieńczone bywa powodzeniem na samym początku cho
roby, kiedy nie doszło jeszcze do sączenia. Jeśli już ono wystąpiło, nie ma
zaś objawów zakażenia wtórnego, poleca się przykładanie okładów zim
nych z 2% octanu glinowego lub 1 % rezorcyny. Jeżeli dołączy się zakażenie
wtórne, leczenie takie, powiększając stopień wilgoci i ciepła, pogarsza stan
chorej skóry. W tym razie przystąpić należy do leczenia odkażającego, sto
sując pasty i maści higroskopijne, zawierające leki odkażające i redukujące.
Polecić tu można:
Rp.: Ol. lithantracis 5.0—lo.o, Pastae zinci ad 50.0;
Rp.: Prodermini 5.0—^lo.o, Pastae zinci ad 50.0;
Rp.: Acidi pyrogallici 5.0—lo.o, Ichtyoli 10.o, Ung. zinci ad 100.o.
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Jeśli istnieją uporczywe ogniska sączące, pędzlować należy co drugi
dzień 2—10% rozczynem azotanu srebrowego; w przypadkach szczególnie
opornych stosować można nalewkę Arninga:
Rp.: Antrarobini 1.5,
Tumenoli — Ammonii 3.0,
Aetheris sulf. 15.0, Spir. vini 80° 20.0.

Glycerini

3.0,

IX.

WYPRZENIE UKŁADOWO

INTERTRIGO SYSTEMATISATA

PRZEWLEKŁE
CHRONICA

T a postać wyprzenia mało jest znana, a w podręcznikach najczęściej
nie jest opisywana. Większą wagę poświęcił jej jedynie węgierski derma
tolog Sellei, nadając jej niezbyt trafną nazwę — sycosis seborrhoica chronica. Ze względu na duże trudności diagnostyczne i lecznicze, nade wszystko
zaś z uwagi na odrębność kliniczną i morfologiczną, zasługuje ona jednak
na omówienie dokładne.
Choroba występuje zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, widywałem ją
nawet u dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Początek jej nie ma cech charak
terystycznych; rozpoczyna się ona nagle bez przyczyny widocznej, rozwija
się szybko, a chorzy zgłaszają się do lekarza zazwyczaj już ze zmianami
rozwiniętymi.
O b r a z k l i n i c z n y . Zmiany ułożone są symetrycznie i dotyczą
dołów pachowych, pachwin, podbrzusza, fałdu międzypośładkowego; pra
wie zawsze zajęte są fałdy zauszne, małżowiny uszne i skóra owłosiona na
skroniach w otoczeniu uszu. U mężczyzn często zajęta jest również skóra
brody, klatki piersiowej w okolicy mostka, u kobiet zaś skóra pod sutkami.
Pępek i jego otoczenia zajęte są prawie zawsze, niekiedy sprawa chorobowa
zajmuje brzeg i fałdy powiek.
W e wszystkich tych okolicach zmiany są jednakowe, charakterystyczne
dla wyprzenia mikrobowego. Ogniska chorobowe są zawsze bardzo rozległe,
przekraczają okolice stykających się fałdów skóry i przechodzą na otoczenie.
Granice ognisk są ostre, często zatokowate i girlandowate, nierzadko opa
trzone obrąbkiem kołnierzykowato oddzielonego i podminowanego naskórka.
Powierzchnia tych ognisk wykazuje objawy ostrego stanu zapalnego, sączy
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Po ustąpieniu stanu zapalnego można dla zapobieżenia nawrotom na
świetlać chore okolice promieniami X ; 3 razy w odstępach lo-dniowych, po
100 r na dawkę, przy użyciu sączka glinowego 0.5 mm.
Leczenie wewnętrzne w razie stwierdzenia cukrzycy lub innych chorób
jest niezbędne.
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bardzo silnie. W głębi dołu pachowego obrzęknięta skóra tworzy grube
fałdy; wydzielina powierzchni jest bardzo obfita, ropna, często cuchnąca.

Ryc.

45.

Wyprzenie układowe. Stan zapalny wysiękowy i złuszczający się; zajęcie
wszystkich fałdów; przewlekły przebieg choroby.
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X.

ROPNE

ZAPALENIE

RUMIENIĆ WATO-WYSIĘKOWE

I

ZLUSZCZAJĄCE

P Y O D E R M I A E R Y T H E M A T O - E X S U D A T I V A E T SQUAMOSA

T a odmiana ropnych zakażeń skóry umiejscowią się najczęściej na pod
udziach, może jednak dotyczyć każdej innej okolicy powłok. Często jest
ona zaliczana do wyprysku skóry podudzi, zwłaszcza u osobników z żyla
kami — eczema cruruni varicosum.
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Zmiany na skórze brody u mężczyzn, na wardze górnej, na wzgórku
łonowym oraz na skórze owłosionej są takie same, jak w łiszajcu zlewnym
skóry owłosionej. Są to więc ogniska dobrze odgraniczone, żywoczerwone,
sączące; włosy zmian nie wykazują, jednak w razie długiego trwania choroby
ulegają przerzedzeniu.
Prócz tych zmian typowych, stałych, na skórze innych okolic często
widuje się rozmaitego rodzaju zakażenia ropne i liszajce, krostki przytorebkowe, ogniska rumieniowate i rumieniowato-złuszczające. N i e mają one
jednak cech odrębnych i polegają na zakażeniu dodatkowym lub też na
uczuleniu skóry na działanie produktów bakteryjnych i wydziehn z ognisk
zapalnych.
Choroba ma przebieg przewlekły; zmiany utrzymują się bardzo długo,
wykazują dużą oporność na leczenie i często nawracają.
Przyczyna wywołująca powstawanie tej postaci wyprzenia nie jest zna
na; jest ona częstsza u osobników z silnym łojotokiem; charakterystycznych
zaburzeń przemiany materii, sprzyjających występowaniu tych zmian, nie
wykryto. Flora bakteryjna ognisk zapalnych nie wykazuje cech charakte
rystycznych
Dosyć częstym powikłaniem wyprzenia układowego jest uogólnione,
wtórne ropne zapalenie skóry oraz ropienie gruczołów potowych pach.
Leczenie tej postaci ropnych zakażeń jest bardzo trudne. Polega ono
na stosowaniu leków odkażających i redukujących, w pierwszym zaś rzędzie
dziegciu w maściach, pastach i w stanie czystym. Może ono dłuższy czas
nie odnosić skutku pożądanego, co zniechęca lekarza i chorego. Wytrwałe,
niekiedy nawet kilkumiesięczne stosowanie tego leczenia w końcu uwień
czone zostaje wynikiem dodatnim. Stosowanie okładów i leczenia przeciw
zapalnego jest tutaj niekorzystne, powiększając wilgoć i ciepło, sprzyjają
one bowiem rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.
Leczenie szczepionkami, środkami bodźcowymi (autohemoterapia, mle
ko, proteinoterapia) lub związkami sulfanilamidowymi jest niekiedy ko
rzystne, penicylina zawodzi.
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Zmiany występują zawsze w otoczeniu lub w sąsiedztwie uszkodzeń
skóry, niesztowic lub owrzodzeń podudzi. W sąsiedztwie ich powstaje stan

Ryc. 46.

Pyodermia erythemato-exsudativa et sąuamosa.

zapalny rumieniowato-wysiękowy o rozmaitym nasileniu. Ognisko choro
bowe stopniowo rozszerza się i wkrótce zajmuje znaczną część podudzia.
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Wobec braku w omawianym schorzeniu cech zasadniaych dla wy
prysku, a więc grudek i pęcherzyków wysiękowych, nie można, zdaniem
moim, zaliczyć go do wyprysku. Z innej strony różnorodność odaynu skóry
na zakażenie ropne oraz zdolność bakterii ropotwórczych do wywoływania
odaynów rumieniowato-wysiękowych nie wyłącza bakteryjnego pochodze
nia tych zmian.
Istota schorzenia polega na ostrym stanie zapalnym skóry, choroba ma
jednak przebieg przewlekły, ulegając poprawie i pogorszeniu w nieregular
nych odstępach.
W przebiegu choroby wystąpić mogą rozmaite powikłania. Najczęst
szym z nich jest uogólnione, wtórne, ropne zakażenie skóry, powstające
wskutek uczulenia na produkty bakteryjne, wchłaniane z powierzchni wy
kwitów zapalnych i przechodzące do gospodarki ogólnej ustroju. Innym
schorzeniem, wikłającym niekiedy rumieniowato-wysiękowe zakażenie ropne
skóry, jest róża.
Wreszcie w razie wieloletniego jego trwania, po licznych nawrotach
stanu zapalnego rozwinąć się może bliznowate ścieńaenie skóry i przebar
wienie żółtobmnatne (haemosiderosis crurum).
Zmiany histologiczne
nie są charakterystyane; w skórze
właściwej stwierdza się ostry stan zapalny, rozszerzenie naczyń, przekrwienie,
obecność w ich otoaeniu nacieków, nie wykazujących budowy swoistej.
Tkanka ł ą a n a skóry właściwej jest obrzęknięta, a w przypadkach przewlek
łych —• zeszkliwiała. W razie istnienia licznych rozszerzonych żył — w na328
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Brzegi jego są ostro odgraniaone, aęsto festonowate, opatrzone obrębkiem
oddzielonego naskórka.
Powierzchnia ogniska początkowo jest czerwona, potem obrzęknięta
i wilgotna, pokryta, co jest bardzo charakterystyczne, l i a n y m i łuskami pła
towymi, a ę s t o strupami liszajca i niesztowicami; nie ma tu jednak pęcherzy
ków i gmdek naskórkowych wysiękowych, takich jakie widujemy w wy
prysku. Cechy wykwitu są więc takie same, jak na ognisku wyprzenia mikro
bowego, umiejscowione są jednak nie w fałdach skóry.
E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a tych zmian wciąż jeszae nie jest
jasna. Flora bakteryjna jest bardzo obfita, różnorodna i nie wykazuje cech
charakterystyanych; znajdują się tu zawsze paciorkowce i gronkowce, roz
maite inne ziarenkowce i drożdżowce. Obecność drobnoustrojów, tak pospo
litych jak wymienione, nie może być dowodem bezspornym pochodzenia
mikrobowego tych zmian. Dlatego też i zapatrywania na ich istotę nie są
jeszcze uzgodnione, opinia zaś poszczególnych szkół i autorów zależy raaej
od granic zakreślonych przez nich pojęciu piodermii lub wyprysku.
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skorku i w skórze właściwej stwierdza się nagromadzenie dużej ilości barw
nika. Naskórek w całości jest zgrubiały i obrzękły, nie ma w nim jed
nak pęcherzyków międzykomórkowych, charakterystycznych dla wyprysków.
W okresie ostrego stanu zapalnego naskórek powierzchowny złuszcza się,
odsłaniając warstwy głębsze. Sączenie jest zlewne, z całej powierzchni, a nie
z pojedynczych pęcherzyków, tak jak to bywa w wyprysku.
Rozpoznanie
rumieniowato-wysiękowego i złuszczającego za
palenia skóry opiera się na jego cechac^ morfologicznych (stan zapalny,
zaczerwienienie, sączenie zlewne, dobre odgraniczenie od otoczenia, obecność
złuszczającego się obrzeża naskórkowego) i klinicznych (częste umiejsco
wienie na podudziach, w otoczeniu wrzodów podudzi, niesztowic, przebieg
długotrwały). W rozpoznaniu różnicowym uwzgłędnić należy wyprysk i za
każenie mikrobowe skóry i naskórka, tu jednak są gmdki i pęcherzyki na
skórkowe, odgraniczenie wykwitów nie jest ostre.
Drugim schorzeniem, z którym wypada różnicować jest łuszczyca
w okresie podrażnienia lub obostrzenia (psoriasis exsudativa); w tym jed
nak razie w innych okolicach skóry są zmiany bardziej charakterystyczne dla
łuszczycy; pomocne w rozpoznaniu są również wywiady.
L e c z e n i e jest takie samo, jak wyprzenia bakteryjnego; w okresie
objawów ostrych wypróbować można okłady z płynów ściągających i lekko
odkażających. W razie niepowodzenia tego leczenia, co często się zdarza,
już po 2 — 3 dniach trzeba przystąpić do stosowania maści odkażających i re
dukujących według wskazówek podanych w leczeniu wyprzenia.

XI.

W T Ó R N E , U O G Ó L N I O N E R O P N E Z A P A L E N I E SKÓRY
PYODERMIA SECUNDARIA GENERALISATA

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba polega na uogólnieniu
zmian zapalnych i związana jest z rozwojem stanu uczulenia skóry przez
ciała bakteryjne i tkankowe, przechodzące do całego ustroju z pierwotnego
ogniska ropnego lub zapałnego. Pod względem morfologicznym zmiany są
różnorodne, toteż można by je nazwać pyodermia secundaria polymorpha.
Podręczniki chorób skóry zazwyczaj nie wyodrębniają tej postaci zakażenia
ropnego, co uważam za niesłuszne, gdyż ma ona dużą doniosłość praktyczną,
z punktu zaś swej patogenezy stanowi postać odrębną.
Etiołogia
i patogeneza.
Jednolitego, stałego czynnika
etiologicznego, wywołującego uogólnienie piodermii •— nie ma; przeciwnie,
można przypuszczać, że rozmaite bakterie — gronkowce, paciorkowce, ziar-
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niaki pospolite, jak również drożdże, pleśnie, prątek ropy błękitnej i szereg
innych drobnoustrojów wywołać mogą te zmiany. Mechanizm ich powstawa
nia polega na rozwoju stanu uczulenia skóry pod wpływem wydzielin bak
teryjnych lub skutkiem przechodzenia do gospodarki ogólnej wydzielin
zapalnych, powstających w ognisku chorym. W związku z powyższym piodermia uogólniona częściej rozwija się u osobników skłonnych do uczulenia
alergicznego, do wyprysku i innych schorzeń uczuleniowych; warunkiem
niezbędnym do jej powstania jest istnienie wysięku zapalnego, obfitego, przy
utrudnionym jej odpływie i zwiększonym wchłanianiu.
W istocie swej jest to odczyn alergiczny na substancje wchłaniane
z pierwotnych ognisk chorobowych; powstaje on nie tylko w razie istnienia
ognisk pierwotnego zakażenia ropnego, lecz również wyprysku, zawodowych
chorób skóry, potnicy itd. W nowoczesnych pracach francuskich często
określa się je nazwą mikrobidów (Ravaut, Jausłon).
O b r a z k l i n i c z n y . Uogólnione, wtórne, ropne zakażenie skóry
może powstać w każdej z opisanych powyżej postaci zakażeń ropnych skóry,
częściej jednak następuje to w schorzeniach, w których istnieje obfita wy
dzielina i zakażenie mieszane powierzchni obszernych, jak to widujemy
w bakteryjnym zakażeniu skóry, w potnicy i w wyprzeniu; jest ono rzadkie
w liszajcu, czyrakach i w zapaleniu torebek włosowych. Jak wspomniano, wy
stępuje ono częściej u osobników ze skazą wysiękową lub alergiczną.
Czynniki sprzyjające — to stosowanie leków drażniących skórę, po
krywanie ognisk sączących i ropiejących warstwą nieprzewiewną, jak np.
grubą powłoką pudru, maścią niehigroskopijną oraz zbyt rzadka zmiana
opatrunków.
Pierwszym objawem uogólnienia jest swędzenie, towarzyszy mu powsta
wanie zmian rumieniowatych, początkowo w przegubach i w okolicach
o skórze cienkiej i o poceniu wzmożonym, potem również w innych okoli
cach. T e n stan zapalny nasila się i rozszerza z szybkością rozmaitą; może
on zająć całą skórę i przekształcić się w erytrodermię rumieniowatą, rumieniowato-sączącą lub złuszczającą.
Obraz morfologiczny.
Cechy morfologiczne zmian na
skórze zależą od okresu i nasilenia stanu zapalnego. Są one ułożone syme
trycznie, przeważają w przegubach i w okolicach o skórze potliwej i wiotkiej.
Początkowo występuje rumień zlewny lub kropkowały, ulegający stopniowo
nasileniu i dochodzący do sączenia; skóra w okolicach chorych jest
obrzęknięta i purpurowo czerwona. Granice ognisk chorych nie są ostre,
a obrzęk i zaczerwienienie stopniowo gubią się w otoczeniu. Przy dużym
nasileniu stanu zapalnego naskórek oddzielony zostaje przez płyn wysię-
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kowy i 2 łatwością schodzi, odsłaniając powierzchnie wilgotne i sączące.
Sączenie jest zlewne, odbywa się z całej powierzchni, a nie z poszczegółnych
pęcherzyków, jak to bywa w wyprysku lub z pękniętych pęcherzy — jak
w pęcherzycy.

Ryc. 47. Uogólnione, rumieniowate i wysiękowe ogniska
o nasileniu największym w fałdach. Ałergisatio secundaria.

Skutkiem dołączającego się zakażenia wtórnego i impetiginizacji, po
wierzchnia pokrywa się strupami liszajca. W okresie przysychania wykwity
pokrywają się srebrzystymi łuskami parakeratotycznymi, raczej płatowymi
niż łuszczycowatymi. Wykwity w pachach i w pachwinach przybierają cechy
wyprzenia, na twarzy i na szyi — zlewnego i rozległego łiszajca; na koń
czynach i na tułowiu — zmian rumieniowato-złuszczających. W miarę ustę
powania stanu zapałnego, zaczerwienienie, obrzęk, sączenie i ilość strupów
i łusek stopniowo zmniejszają się. Czasem ostre zmiany zapalne ustępują,
pozostawiając w przegubach łokciowych i kolanowych ogniska lichenizacji.
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Stan
ogólny
chorych
i objawy
towarzyszące.
Rozległy stan zapalny skóry jest dla chorych męczący, stan ogólny ich jest jed
nak dobry. Chorzy skarżą się zazwyczaj na swędzenie, uczucie napięcia skóry
i zimno, zależnie od rozszerzenia naczyń powierzchni i dużej utraty ciepda;

Ałergisatio secundaria erythemato-exsudativa.

ciepłota ciała może być podwyższona, we k r w i stwierdza się leukocytozę do
chodzącą do 20 tysięcy ciałek białych w milimetrze sześciennym oraz wzrost
liczby eozynofilów i młodych komórek wielojądrzastych. Skóra wykazuje
odczynowość wzmożoną na wyciągi z bakterii, grzybów i drożdży — dodat
nie odczyny alergiczne (Ravmt).
Rozpoznanie
uogólnionego stanu zapalnego skóry nasuwa się
na podstawie całości obrazu morfologicznego i klinicznego i nie nastręcza
tmdności. Prawidłowa ocena mechanizmu powstawania zmian, wyszukanie
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Ryc. 48.
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ogniska zapalnego pierwotnego i ustalenie przyczyn wywołujących uogól
nienie —• są znacznie trudniejsze. Jednak bez wyjaśnienia tych momentów
rozpoznanie nie będzie całkowite.
Trzeba zbadać, czy i gdzie istniało pierwotne ognisko zapalne i pod
wpływem jakich czynników (maści, jodynowanie, brak zmiany opatrunków)
nastąpiło uogółńienie zmian zapałnych. Tylko w razie ustalenia takiego
przebiegu schorzenia ma się prawo rozpoznać wtórne uogólnione zakażenie
ropne skóry na tle rozwoju stanu alergicznego.

-u

Ryc. 49. W pachwinach stwierdza się objawy
wyprzenia
i silny stan zapalny, jako wynik uczulenia wtórnego •— ałergi
satio secundaria.

Zagadnienie, czy istotę zmian oceniać należy jako piodermię, czy odczyn
alergiczny, czy nawet wyprysk, jest zagadnieniem klasyfikacyjnym i doktry
nalnym, zależnym głównie od podstawowej definicji tych pojęć przez taką
czy inną szkołę dermatologiczną i nie ma większego znaczenia praktycznego.
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Leczenie
piodermii wtórnych, alergicznych jest łatwe w przy
padkach, w których na plan, pierwszy wysuwa się wpływ drobnoustrojów,
jest ono tmdne, jeśli skaza alergiczna jest bardzo wybitna i przeważa
w zespole patogenetycznym.

Plan postępowania leczniczego jest następujący:
oczyszczenie skóry w kąpieli, okładami lub obmywaniem ben
zyną lub ciepłym rozczynem rumianku; konieczne to jest dla usunięcia
złogów łusek i oczyszczenia skóry z ropy i innych wydzielin;
najważniejsze jest leczenie ognisk pierwotnych, przy tym tak, by
zmniejszyć wchłanianie wydzielin i przechodzenie ich do gospodarki
ogólnej. Przeciwwskazane więc są posypki obfite, maści njehigroskopijne; wskazane natomiast okłady, parowania, obmywania lub maści
higroskopijne stosowane w warstwie cienkiej;
334
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Ryc. 50. Pyodermia erythemato-exsudativa serpiginosa.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Zakażenia ropne skóry

stosowanie środków powiększająqrch odporność ogólną ustroju
i zmniejszająorch zdolność odczynową skóry; w tym celu zaleca się
chlorek wapnia, kolloidoterapię, hemoterapię, stosowanie szczepionek;
Leczenie miejscowe zmian uogólniających się.
Pod tym względem postępować można w sposób następujący: w okresie
rumieni bez sączenia stosować należy puder obojętny, jeśli zaś dochodzi do
zmian pęcherzykowych — papki z domieszką 2 — 3 % ichtiolu. W okresie
sączenia stosować należy okłady, jeśli zaś są one źle znoszone, mazidła i ma
ści obojętne higroskopijne; najlepiej rozmaitego typu maści chłodzące lub
mazidło przeciw oparzeniu:
Rp.: Aq. calcis, Ol. amygddarum aa.
W okresie zaś ustępowania zmian zapalnych, kiedy stwierdza się rozle
głe złuszczania zapalne, parakeratosh postinjectiosa, stosować należy pasty
z dodatkiem środków redukujących.

XII.

WRZODZIEJĄCE I BUJAJĄCE ZAKAŻENIE ROPNE

SKÓRY

PYODERMIA ULCEROSA E T YEGETANS

Jest to schorzenie dosyć rzadkie, znane pod rozmaitymi nazwami,
z nich najczęstszą, prócz podanej w nagłówku, jest pyodermia chronica
papillaris et exulcerans; jest ono zbłiżone do choroby opisanej przez prof.
Łukasiewicza pod nazwą folliculitis exulcerans. O chorobie tej mało jeszcze
wiemy, należy jednak przypuszczać, że nie jest ona jednostką jednolitą pod
względem etiologicznym. Choroba ta pokrewna jest szeregowi innych za
palnych i ropnych chorób bujających, wrzodziejących i przymieszkowych.
Zdaniem moim wrzodziejące i bujające zakażenie ropne skóry prze
biegać może w dwóch odmianach głównych.
Pierwsza z nich występuje w postaci ognisk pojedyńczych, częściej
umiejscowionych na kończynach, prawie wyłącznie u osobników zajętych
pracą fizyczną; niekiedy początek choroby związany jest z urazem lub zaka
żeniem ropnym. Początkowo powstaje ognisko zapalne, obrzęknięte i za
czerwienione, szybko przekształcające się w owrzodzenie, które wzrasta
obwodówo, ma kształt nieregularny, zatokowaty, dno jego pokryte jest
ziarniną i ropiejące, brzegi owrzodzenia są podminowane; na owrzodzeniu
są przetoki nieregularne i kręte, wydzielające płyn surowiczo-ropny. Z punk
tu widzenia morfologicznego ogniska takie podobne są do gruźlicy brodawkującej lub drożdżycy (blastomycosis). Choroba ma przebieg przewlekły,
nie wpływa jednak na stan ogólny zdrowia, który pozostaje nadal dobry.
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Okoliczne gruczoły chłonne ulec mogą lekkiemu obrzmieniu, nie dochodzi
jednak nigdy do ich rozpadu ropnego.
Rozpoznanie ustalone zostaje na podstawie wyłączenia gruźlicy brodawkującej i droźdźycy, co wymaga dłuższej obserwacji oraz badań bakte
riologicznych i histologicznych.

Postać drugą znamionuje uogólnienie zmian. Występuje ona częściej
u mężczyzn, niekiedy usposabia do niej silny łojotok.
Obecnie bardzo trudno opisać typowy przebieg tego schorzenia, jest
ono bowiem rzadkie i dosyć różnorodne pod względem morfologicznym.
N i e rozstrzygnięte również zostało, czy omawiane zmiany stanowią całość
etiologiczną, czy odwrotnie, rozmaite przyczyny mogą wywołać omawiane
zmiany skóry.
Mimo takich trudności niektóre cechy są dostatecznie stałe. Zmiany
przeważają na tułowiu i na kończynach dołnych, rzadziej na górnych, ule
gając osłabieniu w częściach odsiebnych. Uzależniam to od gęstszego i grub
szego owłosienia ud i tułowia. Zmiany chorobowe rozpoczynają się zazwy
czaj w otoczeniu zaskórników, zwłaszaa starych, przyschniętych i zgrupo
wanych. Początkowo w otoczeniu ich powstaje stan zapalny i nagromadze
nie ropy, sięgające głęboko i przekształcające się w ropień opatrzony w liczne
głębokie i kręte przetoki, dzięki którym ognisko staje się podobne do kre
towiska. Jednocześnie odbywa się rozwój bliznowatej tkanki łącznej i ziar
niny; powstają tu owrzodzenia o brzegach nieregularnych, podrytych, pod
minowanych ropą, zwisających nad owrzodziałym ubytkiem. Wykwit pojedyńczy staje się przez to podobny do ogniska gruźlicy rozpływowej, róż
niąc się od niego wszakże brakiem układu smugowatego (patrz niżej),
rozsianiem nieregularnym na tułowiu i na kończynach, wzrostem obwodo
wym i pochodzeniem z drobnych ropni przygruczołowych i przymieszko
wych.
Przebieg choroby jest nad wfraz przewlekły, wciąż powstają świeże
ogniska, dawniejsze rozszerzają się i dochodzą do rozmiarów dłoni i więk
szych. Błizny powstające po tych wykwitach są nierówne, często opatrzone
mostkami oddzielonego całkowicie lub częściowo naskórka oraz wyroślami
brodawkowatymi.
Stan ogólny chorych pozostaje stale dobry, gruczoły chłonne powięk
szają się zaledwie nieznacznie, we k r w i rozwija się umiarkowana limfocytoza.
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Leczenie polega na stosowaniu środków odkażających i na wyłyźeczkowaniu wykwitu.
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Etiologia
choroby nie jest wyjaśniona i dotąd nie wiemy, czy
wywołują ją ziarniaki ropne (zwłaszcza gronkowce), czy inne bakterie
swoiste, czy, co jest najprawdopodobniejsze, dotąd nie wykryte grzyby lub
drożdże. Szczepienie tkanki i ropy zwierzętom laboratoryjnym, a nawet na
skórę zdrową chorego, prowadzi do zmian pospolitych, z których wyhodo
wać można gronkowce złociste. Posiewy ropy na pożywkach zwykłych wy
kazują w niej florę mikrobową bardzo liczną, jednak nie charakterystyczną.
Często otrzymuje się również wzrost rozmaitych drożdży, a nawet grzybów,
których rola patogenetyczna nie została jednak wyjaśniona.

Ryc. 51.

Pyodermia chronica serpiginosa et exulcerans.

Obraz
histologiczny.
Naskórek jest zgrubiały nieregular
nie, sople międzybrodawkowe są bardzo znacznie wydłużone, są one nierówne,
rozwidlone; razem z wydłużonymi brodawkami tworzą nieprawidłowy splot.
W tkance łącznej skóry właściwej i w tkance podskórnej stwierdza się wy
bitny naciek, w którym przeważają komórki plazmatyczne i limfocyty. Wśród
22
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tego nacieku rozrzucone są liczne drobne ropnie i przetoki wypełnione ropą
lub ziarniną.
Rozpoznanie
choroby jest trudne i zostaje ustalone po dłuższej
obserwacji i po wyłączeniu szeregu innych chorób. Wchodzą tu w rachubę:
gruźlica rozpływna; w rozpoznaniu zwrócić należy uwagę na stan
ogólny chorych, odmienny układ wykwitów ( w gruźlicy układ smugowaty
i nagromadzenie zmian nad skupieniami gruczołów chłonnych, w piodermii
brodawkującej i wrzodziejącej — wykwity rozsiane nieregularnie, głównie
na tułowiu); brak w piodermii guzków gruźliczych, początek w otoczeniu
przydatków skóry; odmienne cechy ropy; niezakaźność tkanki i ropy w przy
padkach piodemii — dla świnek morskich;
kiła trzeciorzędna zostaje z łatwością wyłączona na podstawie znacz
nie szybszego przebiegu owrzodzeń kiłowych; brzegi ich są nacieczone, czę
sto festonowate; jako cechę dodatkową wymienić należy dodatni odczyn
Wassermanna w kile;
grzybica sporotrychowa; różnicowanie oparte jest na stwierdzeniu obec
ności zarodników w ropie i wyniku posiewów ropy;
jodzica i bromica bujająca (jododerma et bromoderma
tuberosum);
podobieństwo morfologiczne jest duże, toteż rozpoznanie różnicowe ustala
się na podstawie wywiadów i szybkości rozwoju zmian, znacznie większej
w jodzicy i bromicy.
L e c z e n i e piodermii wrzodziejącej i bujającej jest bardzo trudne
i wymaga dużo wytrwałości ze strony chorego i lekarza. Środka swoistego
dotąd nie mamy, toteż wypróbować należy rozmaite sposoby leczenia. Jako
środki o działaniu ogólnym powinny być stosowane przetwory jodowe,
związki sulfamidowe, neoarsenobenzol i jego pochodne. Stosować należy
również szczepionki (autoszczepionki i wieloważne). Leczenie takie często
zawodzi, więc nie należy zaniedbywać leczenia miejscowego. Polega ono
na wyłyżeczkowaniu zmian, pętlicowaniu owrzodzeń, oczyszczaniu przetok
i stosowaniu środków odkażających.
Postępowanie takie nie jest jednak wystarczające dla zapobieżenia
zmianom świeżym, nawracającym z niezwykłą uporczywością.
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ROZDZIAŁ

XIV

OSTRE CHOROBY ZAKAŹNE
I.

RÓŻA.

SKÓRY

ERYSIPELAS

Charakterystyka
ogólna.
Róża jest ostrym stanem za
palnym skóry właściwej i tkanki podskórnej, wjrwołanym przez paciorkowce
i przebiegającym z ciężkimi objawami ogólnymi, charakterystycznymi dla
ostrych- chorób zakaźnych.
Etiologia
i patogeneza.
Czynnikiem wywołującym różę
jest, jak to wykazał Febleisen,
paciorkowiec hemolizujący; paciorkowce
otrzymywane z wykwitów róży mogą wywołać ropowicę tkanki podskórnej,
posocznicę itd., nie istnieje więc swoista odmiana paciorkowców róży.
Z innej jednak strony paciorkowce wywołujące liszajec i niesztowice nie
wywołują róży, a więc istnieje pewna różnica w cechach biologicznych roz
maitych paciorkowców; istota tych różnic i jej przyczyny nie zostały dotąd
zbadane.
Niektóre spostrzeżenia wskazują na to, że róża może być niekiedy wy
wołana również przez gronkowce i przez pneumokoki, przebieg choroby
różni się jednak od róży paciorkowcowej.
Wrotami wtargnięcia zarazka są uszkodzenia ciągłości naskórka lub
błon śluzowych, przeczosy, rany, ropnie, owrzodzenia podudzi lub odleżyny,
skąd przenika on drogami chłonnymi do skóry i do tkanki podskórnej.
Róża znana jest we wszystkich krajach, kłimatach i warstwach społecz
nych, jest przy tym jedną z nielicznych chorób przebiegających we wszyst
kich krajach i klimatach jednakowo. Występuje ona z jednakową częstością
u obu płci, jest jednak częstsza u osobników starszych i u dzieci. Zakaźność
jej w warunkach zwykłych nie jest duża, jednak osobnicy z rozległymi ra
nami, z obszernymi powierzchniami pozbawionymi naskórka oraz kobiety
po porodzie wykazują dużą podatność na zakażenie.
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Róża wywołuje uczucie pieczenia i bólu, zwłaszcza przy ucisku oraz
w okolicach o tkance łącznej zbitej i spoistej. Jeśli objawy zapalne są silne,
w naskórku powstać mogą drobne pęcherzyki wypełnione płynem surowi
czym, erysipelas vesiculosa. Niekiedy powstają pęcherze duże, zawierające
płyn krwawy, erysipelas haemorrhagica, albo ropny, erysipelas
pustulosa.
Jeśli objawy zapalne są szczególnie nasilone, dojść może do zgorzeli, erysi
pelas gangraenosa.
Gruczoły chłonne okoliczne są powiększone, a często bolesne, do roz
padu ropnego prawie nigdy jednak nie dochodzi.
Trzebieg
schorzenia.
Schorzenie rozpoczyna się nagle, po
okresie wylęgania, czas którego jest trudny do ustalenia; najczęściej trwa od
kilku i kilkunastu godzin do 2 — 4 dni i zależy najprawdopodobniej od ilo
ści i zjadliwości zarazka.
Objawami początkowymi są bóle głowy, uczucie niedomagania i roz
bicia, dreszcze oraz podniesienie ciepłoty do 40OC i wyżej. Jednocześnie na
skórze występuje ognisko oraz obrzmienie i bolesność okolicznych gruczo
łów chłonnych.
Ognisko skórne rozszerza się z rozmaitą szybkością, od kilku milime
trów do 2 0 — 2 5 cm w ciągu doby. Po upływie 4 — 5 dni zmiany najwcześ-
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Epidemie i endemie róży, tak częste w czasach dawniejszych, zwłasz
cza w szpitalach dla rannych, w przytułkach dla starców i w zakładach po
łożniczych, są obecnie rzadkie; w razie zjawienia się takiego zakażenia, szpi
tal lub jego część powinny być dokładnie wydezynfekowane.
O b r a z k l i n i c z n y . Najczęstszym siedliskiem zmian jest skóra
twarzy, gdzie róża występuje w 6 0 % przypadków podług Szpikoivskiego,
a podług Jadassohna nawet w 9 0 % . Najczęstszym punktem wyjścia zmian
są przeczosy na wargach, na powiekach, na małżowinach usznych, szczegółnie zaś często skóra i błona śluzowa nosa. Ognisko chorobowe jest silnieobrzęknięte, czerwone, o powierzchni lśniącej, silnie napiętej; spoistość jego
jest znaczna w okolicach o zbitej tkance łącznej, a więc na policzkach, na
nosie, na czole i na małżowinach usznych; wiotka natomiast tam, gdzie, jak
na powiekach i na prąciu, tkanka łączna jest obfita i luźna. Powstaje wtedy
duży, poduszeczkowaty obrzęk skóry i tkanki podskórnej. Ucisk na ognisko
róży wywołuje powstawanie niewielkiego, stopniowo ustępującego zagłębie
nia o barwie żółtawej. Granice chorego ogniska są wyraźne, dobrze odgra
niczone, często zatokowate, festonowate lub opatrzone wypustkami smugowatymi. Zazwyczaj mówi się, że jest ono otoczone wyraźnym wałem, co na
leży rozumieć w taki sposób, że obrzęk kończy się ostro, stromo, skutkiem
czego powstaje jak gdyby wałowate odgraniczenie od otoczenia.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Ostre choroby zakaźne skóry

niejsze bledną, przybierają odcień skóry i zaczynają zluszczać się; całe jed
nak ognisko może w dalszym ciągu powiększać się. W otoczeniu ogniska
pierwszego mogą powstawać świeże, nie łączące się z głównym. Przez cały
czas trwania choroby ciepłota ciała jest wysoka, najczęściej o charakterze
ciągłym, rzadziej zwalniającym lub przestankowym. Samopoczucie chorych
po kilku dniach ulega poprawie, a po upływie 8 — 1 4 dni sprawa zapalna
zazwyczaj się zatrzymuje. Ciepłota ciała obniża się gwałtownie lub stop
niowo, mogą jednak następować nawroty choroby z ponownym wzrostem
ciepłoty i obostrzeniem zmian skórnych. Ogniska małe, nie przekraczające
wielkości dłoni, utrzymują się około tygodnia, w razie zajęcia powierzchni
obszerniejszych choroba trwać może znacznie dłużej, zwłaszcza jeśli wystę
puje skłonność do pełzakowatości i powrót na okolice poprzednio zajęte
i już uleczone, erysipelas migrans et recidhans. Róża pełzakowata przejść
może skórę całego ciała, niekiedy nawet kilkakrotnie. Rozszerzając się na
okolice zajęte przez czyraki, ropiejące owrzodzenia lub przetoki, może
ona w tych miejscach wywołać powstawanie ropowicy.
Zapalenie może zająć nie tylko skórę, lecz i błony śluzowe, bądź pier
wotnie, bądź też wtórnie, skutkiem przejścia zapalenia ze skóry na sąsia
dujące błony śluzowe. Objawy występujące przy zajęciu błon śluzowych za
leżą od umiejscowienia zmian; w razie groźby przejścia zapalenia na błonę
śluzową gardzieli, trzeba się liczyć z możliwością obrzęku głośni i niebez
pieczeństwem uduszenia.
Róża, prócz przypadków powikłanych zgorzelą, ustępuje bez blizn;
nie pozostawia ona odporności ani ogólnej, ani miejscowej.
Róża powstająca w otoczeniu ognisk tocznia gruźliczego i rozszerza
jąca się na ten wykwit sprzyja niekiedy wchłanianiu nacieków gruźliczych;
próbowano nawet wykorzystywać tę okoliczność dla celów leczniczych,
szczepiąc paciorkowce róży na ogniska tocznia. Zabiegi te porzucono jednak
z uwagi na ich niebezpieczeństwo i nikłe wyniki lecznicze.
P o w i k ł a ni a. Stan ogólny chorych jest taki, jak w ostrych choro
bach zakaźnych; w przypadkach ciężkich w pierwszych dniach choroby
stwierdza się zamroczenie, majaczenie, a nawet objawy oponowe. Stan ten
zazwyczaj ulega po 3—5 dniach poprawie; jednakże u osobników starszych,
wycieńczonych, u alkoholików wskutek zwyrodnienia mięśnia sercowego
występować może osłabienie działalności serca; zapalenia wsierdzia i osier
dzia są powikłaniami rzadszymi.
Stosunkowo często, zwłaszcza w przypadkach cięższych, występuje biał
komocz, a nawet miąższowe zapalenie nerek, niekiedy zapalenia i zakrzepy
żył, częstsze w kończynach dolnych, jednak również spostrzegane w żyłach
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Obraz
histologiczny
zmian w skórze; zmiany tkankowe
polegają na ostrym wysiękowym stanie zapalnym skóry właściwej, zwłaszcza
jej warstw głębszych i tkanki podskórnej; naczynia krwionośne są rozsze
rzone i wypełnione krwinkami, w ich otoczeniu stwierdza się nacieki zło
żone z limfocytów. W początkowych okresach choroby w naczyniach chłon-
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twarzy i w zatokach żylnych czaszki. Spośród powikłań miejscowych naj
częstsze są zgorzele i ropowice, pierwsze zdarzają się częściej u starców,
u wyczerpanych i u alkoholików, a umiejscowienie ich jest częstsze w oko
licach o większej spoistości skóry i tkanki podskórnej; powstawaniu ropni
i ropowic sprzyjają urazy, ucisk oraz ogniska ropne w innych okolicach
ciała. Inne powikłania (płucne, oczne) są rzadsze.
Odmianą róży jest róża nawracająca (erysipelas recidhans),
występu
jąca w rozmaitych odstępach czasu w tym samym miejscu. Często nawroty
te stopniowo słabną, zdarza się to jednak nie zawsze. T a postać róży łączy
się z przewłekłym zakażeniem paciorkowcami narządów sąsiadujących,
a więc błony śluzowej jamy nosowej, jam obocznych czaszki, szpiku kost
nego lub samej skóry.
Niekiedy w przebiegu róży rozwija się stan zapalny dużych naczyń
chłonnych, które są wyczuwalne jako twarde, bolesne, postronkowate zgru
bienia, przebiegające w tkance podskórnej.
Róża nawracająca zazwyczaj nie wywołuje tak wybitnych objawów
ogólnych, jak schorzenie pierwsze, trwa również nieco krócej. Po wielo
krotnych nawrotach rozwija się niekiedy słoniowacizna.
Róża skóry owłosionej zazwyczaj doprowadza do przemijającego prze
rzedzenia włosów, a czasem nawet do łysienia całkowitego, lecz przemija
jącego. Wypadanie włosów zaczyna się po upływie 8—12 tygodni od roz
poczęcia choroby.
W związku z powikłaniami spostrzeganymi w przebiegu róży omówić
należy ostrą zgorzel skóry i tkanki podskórnej narządów płciowych, gangraena julminans genitalium, którą niektórzy zaliczają do róży zgorzelino
wej. Zgorzel ta powstaje nagle, wśród objawów ogólnych, charakterystycz
nych dla róży. Jednocześnie powstaje ostry stan zapalny narządów płcio
wych, szybko przechodzący w rozległą i głęboką zgorzel, która niszczy nie
kiedy znaczną część prącia i worka mosznowego u mężczyzn, a warg sromo
wych u kobiet. Choroba ma przebieg ostry i po 6—12 dniach zmiany zgo
rzelinowe wykazują tendencję do oddzielania się, a objawy ogólne słabną.
Wobec niewątpłiwej roli zakażeń mieszanych, w szczególności beztlenow
cami, krętkami, a być może również innymi bakteriami, schorzenia tego nie
należy zaliczać do róży.
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nych, często rozszerzonych, stwierdza się paciorkowce. W przypadkach
cięższych w tkance znajduje się dużo włóknika, w naczyniach krwionośnych
wytwarzają się zakrzepy, a w naciekach zjawiają się komórki wielojądrzaste;
naskórek może być podniesiony przez płyn surowiczy, wskutek czego na gra
nicy skóry i naskórka lub w samym naskórku tworzą się pęcherze.
Rozpoznanie.
Rozpoznanie róży oparte jest na charakterystycz
nym poaątku schorzenia i na ognisku zapalnym, obrzękniętym, bolesnym,
nieco wyniesionym nad otoczenie i odgraniczonym od skóry zdrowej stro
mym, jak gdyby wałowatym brzegiem.
W rozpoznaniu różnicowym trzeba uwzględnić ostre zapalenie skóry,
występujące pod wpływem czynników zewnętrznych u osobników alergicz
nych, wrażliwych na pewne substancje; przykładem mogą być zmiany wy
stępujące po użyciu barwników na włosy. Różnicowanie polega na stwier
dzeniu przyczyny oraz na cechach morfologicznych schorzenia; w zapaleniu
skóry — stan zapalny zmniejsza się k u obwodowi, nie ma tu ostrego, prawie
wałowatego pogranicza, ognisko zapalne nie wykazuje spoistości charakte
rystycznej dla róży i nie jest bolesne; stan ogólny chorych jest zazwyczaj
dobry.
Ostry półpasiec w okresie początkowym, rumieniowatym przypominać
może ognisko róży, jednak nie występują objawy ogólne, często istnieją
nerwobóle, a ognisko chorobowe wykazuje charakterystyczne ułożenie
z ograniczeniem na linii środkowej ciała.
Dodać należy, że ognisko półpaśca złożone jest zazwyczaj z szeregu
mniejszych i nie wykazuje skłonności do wzrostu obwodowego, po
I — 2 dniach występują na nim pęcherzyki.
Erysipeloid Rosenbacha występuje zazwyczaj u kucharek, rzeżników
i w zawodach pokrewnych, ognisko umiejscowione jest zazwyczaj na dłoni,
ma odcień sinawo-czerwony, nie towarzyszą m u objawy ogólne.
Niekiedy ostry toczeń rumieniowaty (Erythematodes acutus) przypo
minać może różę, podobieństwo bywa tak wielkie, że tylko rozwój sprawy
chorobowej ustala po upływie kilku dni rozpoznanie; jednak należy zwrócić
uwagę na wywiady oraz na brzeg wykwitu, nie wykazujący tak wybitnego
odgraniczenia w toCzniu rumieniowatym.
Czyraki nosa i przewodu słuchowego mogą wywołać zaczerwienienie
skóry otoczenia, przypominające różę, chorobom tym zazwyczaj nie towa
rzyszą jednak tak gwałtowne objawy ogólne, jak to bywa w róży.
Rokowanie.
Rokowanie w róży zależy od stanu ogólnego cho
rych, przy tym wiek posunięty, choroby przemiany materii (cukrzyca, oty
łość), alkoholizm i choroby serca są czynnikami pogarszającymi rokowanie.
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II.

BŁONICA SKORY.

DIPHTERIA

Charakterystyka
ogólna.
Błonica skóry jest schorzeniem
zakaźnym, przebiegającym zazwyczaj ostro, wywołującym na skórze zmiany
z punktu widzenia morfologicznego nader rozmaite.
Etiologia
i patogeneza.
Błonicę wywołuje maczugowiec
błonicy, wykryty przez Klebsa, otrzymany po raz pierwszy w hodowli czy
stej przez Loejjlera ( 1 8 8 4 ) ; maczugowiec ten ma kształt łaseczki, często
nieco zgiętej i zgrubiałej na końcach. W zgrubieniach tych mogą znajdować
się ziarenka barwiące się metachromatycznie, dawniej uważane za zarod-
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Jest ono gorsze w przypadkach bardzo rozległych i w razie zajęcia błon
śluzowych; na podstawie obszernego materiału szpitala św. Stanisława
Szpikowski ustala śmiertelność na 6,4%, w praktyce dermatologicznej, do
tyczącej przypadków lżejszych, śmiertelność jest mniejsza i nie prze
kracza 0 , 5 % .
Leczenie
róży uległo w ostatnich latach całkowitej zmianie
i obecnie polega na stosowaniu dużych dawek związków sulfanilamidowych.
Przepisywane bywają tu rozmaite środki, należące do tej grupy leków, naj
lepiej jednak wybierać środki silnie działające, a więc cibazol i dagenan.
Leczenie rozpocząć należy możliwie jak najwcześniej i podawać na dobę
8.0—12.0 g cibazolu lub dagenanu przez okres 3 do 4 dni, a jeśli zmiany
nie ustępują — dłużej. Bardzo dobre wyniki w róży daje penicylina w ilości
200.000 jednostek na dobę, 3 do 4 dni z rzędu.
Leczenie środkami miejscowymi odgrywa rolę podrzędną, często moż
na nawet go nie stosować. W razie potrzeby można przepisać jeden z na
stępujących środków:
okłady z 1% do 2 % rozczynu rezorcyny, 2 % kwasu borowego,
2 % rozczynu octanu glinowego, do którego dodać można 10—30% spi
rytusu; czasem większą ulgę sprawiają okłady gorące, nieraz znowu zimne;
jeśli wykwity są rozległe lub gdy stosowanie okładów jest utrudnione,
ogniska chore, zwłaszcza na obwodzie, można pokrywać ichtiolem w kolodionie:
Rp.: Ichthyoli 4.0, Collodit elastici ad 40.0, lub smarować raz dzien
nie 10—20% rozczynem azotanu srebrowego.
Jeśli ogniska róży wykazują skłonność do pokrywania się pęcherzami,
stosuje się maści chłodzące. Ogniska zgorzelinowe trzeba leczyć lekkimi
środkami odkażającymi lub aseptycznie.
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niki. Maczugowiec błonicy barwi się sposobem Gramma i jest beztlenow
cem warunkowym, czym różni się od innych maczugowców pokrewnych,
często obecnych na skórze i na błonach śluzowych w charakterze saprofitów.
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Maczugowiec błonicy wytwarza toksynę, która po połączeniu z formolem traci własności trujące, zachowując cechy antigenu (anatoksyna); z nie
którymi związkami organicznymi toksyna błoniczna wytwarza połączenie
nietoksyczne, dające u osobników nie uodpornionych na błonicę odczyn do
datni po wstrzyknięciu doskórnym, tak zwany odczyn Schicka.
Zakażenie maczugowcem błonicy następuje bądź przez: przeniesienie
zarazka bezpośrednio od osobnika chorego, lub przez rozmaite przedmioty
(heteroinoculatio);
niekiedy następuje zakażenie skóry u osobników już
dotkniętych błonicą błon śluzowych albo u nosicieli prątków
Loejjlera
(autoinoculatio).
Zakażenie skóry może nastąpić per continuitatem przez
rozszerzanie się zmian z błon śluzowych na otaczające tkanki, jak na przy
kład przy przejściu zakażenia z gardzieli na trąbkę Eustachiusza, a stamtąd
na małżowinę uszną, albo dzięki przeszczepieniu prątków w odległe okolice
skóry.
Choroba jest częstsza u dzieci w wieku 2—6 lat, może jednak wystę
pować również u dzieci starszych, a nawet u osobników dorosłych. Może
ona powstać zarówno na skórze zdrowej — pierwotna błonica skóry, jak
również na dotkniętej już innym procesem chorobowym — wtórna błonica
skóry. Wrotami wtargnięcia zarazka są uszkodzenia ciągłości naskórka łub
też zmiany wyprzeniowe, ropne, wypryskowate i inne. Okres wylęgania
trwa 2-—7 dni.
Zmiany
w skórze
są pod względem morfologicznym roz
maite i w związku z tym odróżnia się skórno-naskórkową, czyli powierz
chowną postać błonicy, postać wrzodziejącą, ropowicę błoniczą, a wreszcie
przynokcicę.
Postać powierzchowna, czyli skórno-naskórkowa najczęściej występuje
w fałdzie za uchem, w otoczeniu nosa, w pachwinach i na narządach płcio
wych u dziewaynek. Zmiany polegają na stanie zapalnym, obrzęku, sącze
niu i zaczerwienieniu okolic chorych; wydzielina z ognisk chorobowych
może być surowicza, surowiczo-ropna lub krwawa, co jest szczególnie cha
rakterystyczne. Powierzchnia ognisk może być pokryta strupami i tkanką
martwiczą. Z punktu widzenia morfologicznego zmiany skórne mogą przy
pominać liszajce, wyprzanie lub wyprysk; niekiedy powstają powierzchowne
owrzodzenia, przypominające niesztowice. Reasumując powiedzieć można,
że obraz morfologiczny nie wykazuje cech charakterystycznych, a jedyną
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cechą różniącą te zmiany od wykwitów ropnych, od wyprzenia i wyprysku
jest krwawa wydzielina oraz częste występowanie owrzodzeń.

Postacią najcięższą błonicy skóry jest ropowica; znamionuje ją rozległy,
bardzo twardy naciek otoczony silnym obrzękiem; naciek ten szybko dopro
wadza do zgorzeli głębokiej, dochodzącej do powięzi i mięśni, przy czym
wydziela się treść surowiczo-krwawa, rzadziej ropna; wytworzone owrzo
dzenie nie wykazuje cech ostrego stanu zapalnego, dno ubytku pokryte jest
tkanką zgorzelinową. Postacie wrzodziejące umiejscowione są najczęściej
na narządach rodnych u kobiet i u dziewczynek, a u osesków w okolicy
pępka; ropowica nie ma umiejscowienia charakterystycznego.
Niekiedy zmiany wywołane przez prątki Loejjlera są umiejscowione
na paliczku paznokciowym i przybierają postać przynokcicy; występują one
prawie wyłącznie u dzieci dotkniętych błonicą jamy nosowej lub gardzieli
i tłumaczą się przeszczepieniem zarazka. Paliczek jest zaczerwieniony i bo
lesny, w otoczeniu płytki paznokciowej powstaje pęcherz, treść którego ma
charakter surowiczo-krwawy; gruczoły chłonne są znacznie powiększone;
proces ma przebieg ostry i może doprowadzić do porażeń w dotkniętej
kończynie.
Przebieg.
Postacie powierzchowne, liszajcowate, wyprzeniowe
i wypryskowate mają zazwyczaj przebieg dobrotliwy, czas ich trwania może
być jednak długi; niekiedy rozszerzają się one, obejmując przestrzenie dosyć
rozległe, zazwyczaj powiększają się okoliczne gruczoły chłonne i występują
ogniska świeże, niekiedy o przebiegu poważniejszym. W postaciach po
wierzchownych nie występują powikłania ogólne charakterystyczne dla bło
nicy, a więc takie jak porażenie nerwów, zmiany w nerkach lub zwyrod
nienie mięśnia sercowego, co tłumaczy się nieznacznym nasileniem sprawy
chorobowej i niewielką ilością toksyn. Postacie wrzodziejące, zwłaszcza jeśli
owrzodzenia są rozległe i zgorzelinowe, oraz ropowice błonicze mają prze
bieg ciężki, rozwój ich jest szybki, ostry, taki sam, jaki charakteryzuje wrzodziejącą błonicę gardzieli. Ciepłota ciała jest podwyższona, nie osiąga jed
nak wysokiego poziomu, gruczoły chłonne okoliczne są obrzmiałe i bolesne.
Stan ogólny w rozległych wrzodziejących postaciach i w ropowicy jest ciężki,
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Owrzodzenia te bywają rozmaitej wielkości, zawsze głębokie, drążące,
pozbawione ostrych cech zapalnych, wykazują skłonność do wzrostu obwo
dowego, dno mają pokryte tkanką zgorzelinową. Mogą one powstać ze
zmian powierzchownych lub też błonica od początku przybiera postać wrzodziejącą. W postaci wrzodziejącej gruczoły chłonne są zawsze powiększone,
do ich ropienia nie dochodzi jednak prawie nigdy.
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chory jest osłabiony, czasem zamroczony, schorzenie wywoływać może ostre
zwyrodnienie mięs'nia sercowego, zapalenie kłębuszkowe nerek i porażenie
nerwów obwodowych.
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Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Z punktu widzenia histologicznego
zmiany polegają na stanie zapalnym surowiczo-ropnym lub zgorzelinowym;
w postaciach powierzchownych naskórek jest obrzęknięty, komórki jego są
zwyrodniałe; w postaciach wrzodziejących i zgorzełinowych tkanka jest prze
siąknięta ciałkami ropnymi i włóknikiem, na powierzchni zaś tworzy się
gruby strup.
Rozpoznanie
kliniczne błonicy skóry jest bardzo trudne,
a w większości przypadków nawet niemożliwe, obraz morfologiczny i prze
bieg schorzenia nie mają bowiem cech patognomonicznych. Z tego względu
konieczne jest badanie bakterioskopowe (rozmaz) i bakteriologiczne (po
siew) we wszystkich przypadkach, w których wyprzeniowe, niesztowicowate i wrzodziejące wykwity wyróżniają się uporcz)wością przebiegu, na
lotami lub błonami rzekomymi oraz wydzieliną surowiczo-krwawą i skłon
nością do występowania owrzodzeń.
Szczególną uwagę poświęcić musimy takim zmianom u dzieci, zwłasz
cza jeśli w ich otoczeniu znajdują się chorzy na błonicę lub chory sam ją
przechodził. T o samo można powiedzieć o owrzodzeniach o etiologii nie
jasnej, umiejscowionych w otoczeniu pępka i na narządach płciowych.
Rozpoznanie bakteriologiczne polega na sporządzeniu rozmazów i po,«iewów, przy tym szczególną uwagę trzeba zwrócić na zróżnicowanie z prąt
kiem rzekomo błoniczym, często obecnym na skórze.
Rokowanie
jest dobre w postaciach powierzchownych, chociaż
niekiedy sprawa przedłuża się i prowadzi do występowania gdzie indziej
ognisk wrzodziejących lub o cechach ropowicy błoniczej.
Postacie wrzodziejące lub ropne często kończą się niepomyślnie
skutkiem powikłań nerkowych i zwyrodnienia mięśnia sercowego.
L e c z e n i e . W przypadkach wrzodziejących, zgorzelinowych i w ro
powicy niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania należy wstrzyknąć surowicę
przeciwbłoniczą w ilości l o — 2 0 tysięcy jednostek. Owrzodzenia mogą być
również zwilżane tą surowicą. Z chwilą oddzielenia się nalotów i tkanki
zgorzelinowej trzeba przystąpić do opatrunków ze słabo odkażających maści
lub płynów.
Rp.: Ripanoli
Rp.: Yuzini

i.o, Lanolini,
hydrochlor.

Yaselini

i.o, Lanolini,
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aa ad loo.o;
Yaselini

za ad loo.o.
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Postacie powierzchowne nie reagują na leczenie surowicą, stosuje się
więc środki odkażające w postaci maści lub pędzlowania:
Rp.: Eucupini

basici 5.0, Spir. vini 50O ad loo.o;

Rp.: Yuzini hydrochl.

i.o, Eucupini

hydrochl.

2.0, Lanolini,

Yaselini

aa ad 100.o.

Ostatnio polecane jest stosowanie w błonicy
40.000 jednostek co 3 godziny przez okres 2—3 dni.

III.

ROŻYCA.

azotanem srebrowym,
penicyliny

w

ilości

ERYSIPELOID

Charakterystyka
ogólna.
Różyca jest ostrym, zazwyczaj
łagodnym schorzeniem wywołanym przez zakażenie prątkiem różycy
świń. Zmiany skórne mają cechy rumienią i najczęściej umiejscowione są
na dłoni.
Etiologia
i patogeneza.
Różycę wywołuje prątek różycy
świń, identyczny, jak wiadomo, z prątkiem zarazy mysiej — bacillus erysipelati suis, bacillus murisepticus. Jest to krótki, cienki prątek, barwiący się
podług Gramma, nieruchomy, pozbawiony rzęsek i otoczki.
Zakażenie następuje przez wtargnięcie zarazka do skóry w miejscu
przerwania ciągłości naskórka. Najczęściej materiałem zakaźnym jest mięso
świń chorych na róźycę; wobec tego jednak, że prątek ten znajdowano rów
nież u świń zdrowych, nawet praca z takim mięsem może być niebezpieczna.
Prątek różycy jest dosyć odporny na wpływy zewnętrzne, toteż zakażenie
może nastąpić nawet przy stykaniu się z mięsem peklowanym, wędzonym
itd. Różyca może być przeniesiona również przez mięso innych zwierząt,
drób, ryby, a nawet przez rozmaite produkty spożywcze, zanieczyszczone
przez myszy zakażone. Występuje ona częściej u rzeżników, weterynarzy,
kucharek oraz u osób stykających się z mięsem, bydłem i skórami niewyprawionymi. Z tej racji może ona być uważana za chorobę zawodową tej kate
gorii pracowników. O d czasu do czasu powstają epidemie różycy u ludzi,
prawdopodobnie w związku z epidemicznym szerzeniem się choroby u bydła.
Różyca jest nieco częstsza w ciepłych porach roku; prątki różycy były wy
krywane w ziemi, czym się też tłumaczy występowanie choroby u rannych
żołnierzy.
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Prócz tego zalecić można pędzlowanie 5—10%
1% nalewką jodową itd.
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Zmiany
skórne.
Najczęstszym umiejscowieniem różycy są
palce rąk, gdzie rozpoczyna się ona w postaci bąbla sinawoczerwonego,
szybko powiększającego się i przekształcającego się w rumień, zajmujący
skórę dłoni na przestrzeni większej lub mniejszej. Najczęściej zmiany do
tyczą palca wskazującego i środkowego od ich podstawy do połowy dłoni
po stronie grzbietowej. Wykwit jest sinawcKzerwony, skóra na nim jest go
rąca, odgraniczenie jest ostre, na obwodzie często stwierdza się obrębek

Ryc. 52.

Erysipeloid w postaci typowej.

nieco podniesiony; zarysy wykwitu są łukowate, czasem zygzakowate lub
opatrzone smugowatymi wypustkami, jak w róży. Niekiedy objawy zapalne
są tak ostre, że w miejscu zakażenia powstaje duży pęcherz wypełniony pły
nem surowiczo-krwawym, otoczony skórą silnie obrzękniętą oraz szeroką
obwódką rumieniowatą. Gruczoły i naczynia chłonne są obrzmiałe i bolesne.
P r z e b i e g s c h o r z e n i a . Czas wylęgania choroby trwa 24—48
godzin, może być jednak niekiedy dłuższy i dochodzi do 3—4 dni. Obja
wem najwcześniejszym jest uczucie pieczenia i napięcie skóry, któremu to
warzyszy zjawienie się rumienią o cechach powyżej opisanych. Rozszerza
się on z rozmaitą szybkością, zazwyczaj jednak już po upływie 6—7 dni
osiąga pełnię rozwoju i w tym stanie utrzymuje się dalsze 7—10 dni, przy
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czym obrzęk i zaczerwienienie stopniowo ustępują, a powierzchnia wykwitu
złuszcza się.

Przebieg choroby jest najcięższy w razie przypadkowego zakażenia
czystą hodowlą prątków różycy, co przytrafia się pracownikom laboratoriów
bakteriologicznych. W tych wypadkach choroba może przybrać przebieg
ostry, zmiany skórne mogą .rozszerzyć się na całą kończynę, a nawet na
część tułowia. Nawet i w tych razach choroba ma przebieg łagodny i ustę
puje po 2—3 tygodniach. Przypadki kończące się zejściem śmiertelnym
wśród objawów posocznicy należą do rzadkości.
Choroba nie pozostawia odporności i może powtarzać się wielokrotnie.
Zmiany histologiczne
polegają na stanie zapalnym z wy
raźnym obrzękiem skóry i naskórka, komórki którego mogą być nawod
nione, zwyrodniałe, cały zaś naskórek jest gąbczasty. Naczynia krwionośne
i chłonne skóry właściwej są rozszerzone, w otoczeniu ich znajdują się na
cieki złożone z histiocytów, wśród których zwraca uwagę duża ilość ko
mórek tucznych. W tkance wziętej z brzegów wykwitów można stwierdzić
dużą ilość prątków różycy.
Rozpoznanie
różycy nie powinno nastręczać trudności, umiej
scowienie bowiem i cechy morfologiczne wykwitów są bardzo charaktery
styczne. Przy ustalaniu rozpoznania różnicowego uwzględnić należy scho
rzenia następujące:
Róża rzadko sprawia trudności rozpoznawcze; umiejscowiona jest
ona najczęściej na twarzy, zaczerwienienie jest purpurowoczerwone,
wykwit jest bolesny, chorobie towarzyszą ostre objawy ogólne; trud
ności sprawić może róża nawracająca, której nie towarzyszą objawy
ogólne, zmiany zaś zapalne są słabe i z tego względu podobne do
różycy; pomocne są tutaj wywiady, wynik badania bakteriologicznego
w celu wykrycia prątków różycy, szczepienie tkanki myszkom oraz
odczyn skóry ze szczepionką z prątków różycy.
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Zazwyczaj choroba przebiega łagodnie, bez powikłań; stan ogólny
jest bezgorączkowy, a samopoczucie chorych — dobre, bolesność zaś samego
rumienią nieznaczna. Często jednak występuje bolesność i obrzmienie sta
wów i pochewek ścięgnistych; niekiedy cały pałec jest obrzmiały, bolesny,
a zginanie i ruchy są bardzo utrudnione. W przypadkach wyjątkowych wy
stępować mogą bóle stawowe w okolicach odległych od wykwitu skórnego.
Mogą one utrzymywać się czas dłuższy, nawet kilka miesięcy i nawracać po
okresowej poprawie.
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Rumień wielopostaciowy wysiękowy — erythema exsudativum
multijorme — w postaci wykwitu pojedyńczego —• wywołać może
trudności rozpoznawcze; barwa wykwitu nie jest jednak sinicza, obja
wy wysiękowe są wybitniejsze; nie bez znaczenia jest również bołesność
i obrzmienie stawów, częste w różycy; wreszcie wynik szczepienia
myszkom, próby alergiczne i wykrycie prątków mogą sprawę rozstrzyg
nąć ostatecznie.
Duże trudności rozpoznawcze sprawić może przynokcica różycowa;
podejrzenia o różycę powstać powinny w razie zjawienia się bolesności
i obrzmienia stawów; rozpoznanie ostateczne wymaga zastosowania me
tod pomocniczych.
Rumienie polekowe rzadko występują w postaci ogniska poje
dyńczego, a częściej są uogólnione.

Ryc. 53.

Erysipeloid pęcherzowy i wysiękowy.

Leczenie.
W
przypadkach łagodnych wystarcza stosowanie
okładów rozgrzewających i pędzlowanie rozcieńczoną nalewką jodową. K o 
rzystne może być wstrzykiwanie propidonu w ilości 3—5 m l lub mleka
w ilości 5—10 m l . Doustnie przepisać należy antistreptinę 4—5 razy dzien
nie po 0.3—0.6, a lepiej cibazol w ilości 6.0—8.0 gramów dziennie.
W przypadkach zmian rozległych stosuje się leczenie surowicą przeciw
różycy świń, pro usu kumano;
wstrzykuje się ją domięśniowo w ilości
1 0 — 2 0 m l ; leczeniu temu często towarzyszy choroba posurowicza.

351

Ostre choroby zakaźne skóry

IV.

ZMIANY SKORY W POSOCZNICACH. DERMATOSES PYAEMICAE

Istnieje tu zatem całkowita analogia z gruźlicą, co uzasadnia omawia
nie zmian skórnych, występujących w posocznicach, w podręczniku der
matologii.
Etiologia
i patogeneza.
Zmiany skórne w posocznicach
wywołane są przez zarazki zakażeń ogólnych, najczęściej przez gronkowce,
paciorkowce lub zakażenia mieszane. Rzadziej przyczyną ich są pneumo
koki, meningokoki, gonokoki i rozmaite beztlenowce.
Z punktu widzenia istoty zmian i mechanizmu ich powstawania odróż
nić należy osutki w następstwie wchłaniania produktów bakteryjnych, ich
toksyn i jadów tkankowych oraz inne, występujące skutkiem przejścia sa
mych zarazków do skóry, drogą przerzutów i zatorów bakteryjnych.
Zmiany w następstwie wchłaniania toksyn bakteryjnych związane są
z rozwojem stanu alergii i uczulenia tkanek; często noszą one nazwę —
pyaemides lub microbides; w tym podręczniku zostały one omówione pod
nazwą uogólnionego, wtórnego zakażenia ropnego, pyodermia secundaria
generalisata (str. 329—334).
Mechanizm powstawania drugiej grupy zmian polega na zakażeniu
skóry drogą krwionośną, a osutki skórne są tu odczynami ustroju na zatory
mikrobowe. Często istnieją jednocześnie obydwa rodzaje tych osutek. Z punk
tu widzenia praktycznego doniosłość osutek nie jest duża, na czoło obrazu
klinicznego wysuwa się bowiem stan ogólny chorych i zmiany w narządach
wewnętrznych. Czasem mają one jednak pewne znaczenie rozpoznawcze.
Z m i a n y skórne.
Cechy morfologiczne osutek, występujących
w przebiegu posocznic, są nader rozmaite, nasilenie i rozległość ich zależy
od przebiegu zakażenia ogólnego, a może być wynikiem jego zjadliwości.
Zmiany skórne są uogólnione i umiarowe, z większym nasileniem na skórze
okolic odsiebnych (kończyny) i niżej położonych (plecy i pośladki u cho
rych leżących). Zajmują one rozległy obszar i u tego samego osobnika mogą
przybierać cechy rozmaite w różnych odcinkach powłok:
najczęściej są to rozległe rumienie plamiste, rozrzucone nieregu
larnie, o granicach nieprawidłowych, zygzakowatych;
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Charakterystyka
ogólna.
Nazwą dermatoses pyaemicae
lub mniej trafną — pyaemides, określa się osutki występujące w przebiegu
rozmaitych posocznic, najczęściej jednak paciorkowcowych lub gronkowcowych. N i e są to więc schorzenia skóry samodzielne, lecz skórne objawy
zakażenia ogólnego, towarzyszące chorobie zasadniczej.
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mogą one przybierać cechy osutek krwotocznych, przy tym wy
broczyny znajdują się zarówno na skórze nie zmienionej, przypomi
nając chorobę Werlhoffa, jak i na rumieniach i zmianach zapalnych,
co zbliża je do zmian występujących w chorobie Schónleina;
mogą one przybierać cechy typowego rumienią wysiękowego lub
guzowatego (erythema exsudatwum multijorme, erythema
nodosum);
czasem przybierają one cechy pęcherzycy ostrej
(pemphigus
acutus gravis);
czasem znów na zmianach rumieniowatych występują krostki i pę
cherze o treści ropnej; wykwity te nie są związane z przydatkami skóry,
co odróżnia je od zakażeń ropnych pochodzenia zewnętrznego;
wreszcie w przypadkach szczególnie ciężkich powstają zmiany
wrzodziejące, nacieki w tkance podskórnej, przekształcające się w ro
powice i zgorzele, niekiedy bardzo rozległe.
N a ogół można powiedzieć, że zakażeniom paciorkowcowym częściej
towarzyszą osutki rumieniowato-wysiękowe i pęcherzowe, zakażeniom gronkowcowym — zmiany krostkowe i ropowice; beztlenowce wywołują zgorzele
i zmiany wrzodziejące.
N a błonach śluzowych jamy ustnej i kobiecych narządów płciowych
występują również rumienie, pęcherze, przeczosy i owrzodzenia.
Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e polegają na ostrym stanie zapalnym
skóry właściwej; naczynia krwionośne są rozszerzone i przekrwione, światła
ich wypełnione są krwinkami, czasem zakrzepami. Niekiedy udaje się wy
kryć zatory bakteryjne. W otoczeniu naczyń stwierdza się nieswoiste nacieki
histiocytarne. Skóra i tkanka podskórna przesiąknięte są wysiękiem surowi
czo-krwawym lub ropnym. Naskórek jest obrzęknięty, nierzadko zaś oddzie
lony przez skupienie płynu surowiczego, skutkiem czego powstają pęcherze
surowicze i surowiczo-krwawe.
Rozpoznanie.
Wobec tego że z punktu widzenia morfologicz
nego osutki te nie wykazują cech charakterystycznych, rozpoznanie ustalone
zostaje na podstawie stanu ogólnego chorych, przebiegu choroby zasadni
czej i wyniku posiewu krwi.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić wypada następujące schorzenia:
największe trudności mogą sprawić zatrucia lekowe, w szczegól
ności związkami jodowymi, arsenowymi; różnicowanie ustala się na
podstawie wywiadów i posiewu k r w i ;
różnicowanie z małopłytkowością (choroba Werlhojja)
i z cho
robą Schónleina oprzeć należy na badaniu morfologicznym i czynno23
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Rokowanie
w osutkach, występujących w przebiegu posocznicy,
jest najczęściej złe. Nasilenie osutek, ich rozległość i cechy morfologiczne
mają pewne znaczenie w rokowaniu. Jest ono lepsze w osutkach rumienio
watych słabo nasilonych, gorsze w rozległych pęcherzowych i zgorzeli
nowych.
Leczenie

polega na leczeniu choroby zasadniczej.
V.

WĄGLIK.

ANTHRAX

Wąglik jest ostrą chorobą zakaźną, wywołaną przez zarazek swoisty.
Choroba może być uogólniona i wtedy ma cechy posocznicy lub umiejsco
wiona, dotycząca skóry. Skutkiem p>rzejścia zarazka do krążenia ogólnego,
postać skórna może się uogólnić.
W klinikach i praktyce dermatologicznej rzadko spostrzegamy przy
padki wąglika.
Zarazkiem wywołującym chorobę jest prątek wąglika, bacillus anthracis, długości 5—10 mikronów, szerokości i—1,25 mikrona; w tkankach
pałeczka często jest opatrzona otoczką, na pożywkach sztucznych wytwarza
ją prątek rzadziej. Prątek wąglika łatwo barwi się barwnikami anilinowymi;
w barwieniu podług Gramma jest on dodatni. N i e posiada on ruchów wła
snych, jest tlenowcem, na hodowlach sztucznych często wytwarza zarodniki
bardzo oporne na działanie czynników zewnętrznych.
Zakażenie następuje wskutek stykania się człowieka ze zwierzętami,
zwłaszcza owcami, wołami, rzadziej końmi, kozami, wieprzami oraz nie
którymi zwierzętami dzikimi, jak jelenie i sarny. Czasem choroba występuje
u pastuchów, weterynarzy, kucharzy lub pracowników przemysłu skórza
nego i szczotkarskiego; można ją wtedy uważać za chorobę zawodową. Bez
pośrednie przenoszenie zakażenia z osobnika chorego na zdrowego jest
znacznie rzadsze.
Zarazek przenika do ustroju przez drobne uszkodzenia naskórka lub
nabłonka, albo nawet przenika do płuc przy wdychaniu oraz do przewodu
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ściowym k r w i (czas krwawienia, krzepliwość, liczba płytek) oraz na
wyniku posiewu k r w i ;
duże trudności w rozpoznaniu sprawić może ostry toczeń rumie
niowaty; decydują o rozpoznaniu objawy towarzyszące, dalszy przebieg
choroby i wynik posiewu k r w i ;
wreszcie pamiętać należy również o zmianach
występujących
w ostrych chorobach zakaźnych, trudności istotne powstają tu jednak
rzadko.
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pokarmowego razem z pokarmem. Ostatnie dwie drogi zakażenia prowadzą
do powstawania zmian w płucach i przewodzie pokarmowym. Czas wylę
gania przy zakażeniu skóry jest krótki, 2—3 dni, rzadko dłuższy.
W miejscu zakażenia następuje rozplem zarazka i powstaje bąbel, nie
wielki rumień lub grudka, opatrzone na szczycie pęcherzykiem o treski surowiczo-krwawej, szybko przysychającej w czarny, mocno do podłoża przyle
gający strup. Stan zapalny pod strupem utrzymuje się, w otoczeniu strupa
występują pęcherzyki nowe, z kolei przysychające i powiększające już istnie
jący strup. W jego otoczeniu powstaje obrzęk i zaczerwienienie, a po zer
waniu — owrzodzenie o podstawie lekko nacieczonej, prawie niebolesne,
pozbawione cech charakterystycznych, wyróżniające się jednak obfitą wy
dzieliną surowiczo-krwawą. Zarówno samo owrzodzenie, jak i otaczający
obrzęk są odgraniczone wyraźnie, czaąem jednak odchodzą od nich czerwone
zapalne smugi, odpowiadające naczyniom chłonnym; zawsze jest to objaw
niepomysdny, świadczący o tendencji zakażenia do uogólniania się.
Dalszy przebieg może być rozmaity, w większości przypadków zaczer
wienienie i obrzęk ograniczają się coraz bardziej, krosta i owrzodzenie nie
powiększają się i zaczynają przysychać, strup odpada, pozostawiając gładką,
niecharakterystyczną bliznę. T e n łagodny przebieg tłumaczy się postę
pującą niedrożnością naczyń, sprzyjającą odgraniczeniu tkanek chorych. Stąd
też objawem pomyślnym jest głęboka dobrze odgraniczona martwica tkanki,
niepomyślnym — obecność w otoczeniu ogniska zmian zapalnych w naczy
niach chłonnych.
Wąglik skóry zazwyczaj występuje w postaci ogniska pojedyńczego,
jednak na dłoni i na palcach znajdują się niekiedy krosty liczne, czasem
w rozmaitych okresach rozwoju.
Prócz postaci krostowej, wąglik skóry, a właściwie tkanki podskórnej,
może mieć postać obrzęku — oedema mdignum. W tym wypadku całe oto
czenie miejsca zakażonego, a niekiedy nawet duże odcinki kończyn są silnie
obrzęknięte i zaczerwienione. Powstawanie tej postaci wąglika tłumaczy się
szybkim rozszerzaniem się zarazka drogami chłonnymi, nasilaniem zakaże
nia i zachowaniem drożności naczyń. Postać ta częstsza jest w okolicach
o wiotkiej tkance łącznej, jak na przykład na powiekach, na szyi i worku
mosznowym; ma ona przebieg znacznie złośliwszy; uogólnienie zakażenia
następuje tu znacznie częściej. Jeśli śmiertelność postaci krostowej szacuje
jadassohn na 2 % do 2 0 % w zależności od nasilenia zmian, to w drugiej
dochodzi ona do 5 0 — 8 0 % .
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Rozpoznanie
wąglika jest trudne z powodu małego doświad
czenia, jakie większość lekarzy ma w tej dziedzinie; jest to choroba rzadka,
toteż zazwyczaj pozostaje ona poza zakresem rozważań rozpoznawaych.
Rozpoznanie jej wczesne i prawidłowe wymaga oparcia się na badaniu
obiektywnym, a nie na różnicowaniu. Dermatolog powinien brać pod uwa
gę możliwość wąglika we wszystkich przypadkach krost, niesztowic, owrzo
dzeń i brudźców o cechach nietypowych. Pewność rozpoznawczą dać może
jedynie badanie bakteriologiczne — rozmaz wydzieliny, posiew, szczepienie
myszkom. Do podejrzeń upoważniają wszelkie krosty pokryte strupem czar
nym, krwawym, mocno przylegającym do podłoża, otoczonym wiankiem
pęcherzyków i rumieniem zapalnym; brak bolesności wykwitu mimo istnie
nia wyraźnych objawów zapalnych jest również cechą nader doniosłą.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
czyrak, ten jest jednak bardzo bolesny, a w jego części środkowej
tkwi czop tkankowy;
objaw pierwotny wykazuje rozwój wolniejszy, wczesne zajęcie
gruczołów chłonnych; wyraźne stwardnienie podstawy i wynik badania
bakteriologicznego ustalają rozpoznanie;
różyca pęcherzowa, jak przekonałem się, nastręczyć może duże
trudności przy rozpoznaniu, rozstrzyga tu badanie bakteriologiczne;
obrzęk złośliwy nastręcza konieczność różnicowania z ropowicą,
pomocną zaś jest tu silna bolesność ropowicy.
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Przebieg wąglika bywa rozmaity. Jeśli nie następuje uogólnienie zmian,
objawy ogólne ustępują, ciepłota ciała nie jest podwyższona lub też dochodzi
zaledwie do stanu podgorączkowego. T a k i przebieg mają przypadki wąglika
umiejscowionego, w których skutkiem szybko rozwijających się zmian za
palnych i niedrożności naczyń, ognisko zakaźne ulega ograniczeniu i zara
zek nie przechodzi do krążenia ogólnego. Jeśli natomiast zjawiska odpor
ności miejscowej nie wystarczają dla ograniczenia ogniska chorego, stan
zapalny w jego otoczeniu rozszerza się, występuje silny obrzęk, oedema ma
lignum, a na skórze zjawiają się smugi zapalne zmienionych naczyń chłon
nych. Jednocześnie około 5—8 dnia choroby następuje znaczny wzrost cie
płoty, stan zaś chorych ulega szybkiemu pogorszeniu. Zmiany miejscowe
ustępują na plan dalszy, na czoło zaś obrazu klinicznego wysuwają się obja
wy płucne, jelitowe, oponowe lub nerkowe. W e krwi, w płynie mózgowordzeniowym i w moczu są duże ilości zarazków. N a skórze mogą wystąpić
rumienie, zmiany zapalne wysiękowe i krwotoczne, pęcherze i krosty. Po
8—12 dniach takiego stanu, następuje zejście śmiertelne skutkiem posocz
nicy wąglikowej.
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Leczenie
wąglika rokuje powodzenie tylko w razie wczesnego
rozpoczęcia; polega ono na stosowaniu surowicy przeciw wąglikowi w ilości
30—60 ccm, domięśniowo lub dożylnie. Niektórzy polecają stosowanie
neoarsenobenzolu w ciągu 3—4 dni, codziennie po 0.45—0.60; wstrzykiwa
nie dożylne 5% peptonu Witte w 0.75% rozczynie soli kuchennej, 2—3
razy dziennie w ilości 20—30 ccm. Wypróbować należy również Jęczenie
związkami sulfanilamidowymi w ilości lo.o—15 g na dobę. Leczenie miej
scowe: po unieruchomieniu chorej części ciała w opatrunku wygodnym, sto
sować można okłady z płynów lekko odkażających. Leczenie chirurgiczne
znajduje wskazania wyłącznie w przypadkach nie wykazujących skłonności
do ograniczania się, a więc w obrzęku złośliwym, i polega na stosowaniu
szerokiego cięcia. Przyżegania, wstrzykiwania karbolu itd. w okolicy krost
wąglika obecnie już zostały porzucone.

VI.

PRYSZCZYCA. STOMATITIS EPIDEMICA

Pryszczycę wywołuje zarazek przesączalny, przenoszący się ze zwierząt
na ludzi, zakażenie z człowieka na człowieka nie jest, jak się zdaje, mo
żliwe. Choroba wystąpić może również po spożyciu mleka surowego i prze
tworów mleczarskich; ze zwierząt zapadają na pryszczycę krowy, kozy, owce,
świnie, a może również i inne zwierzęta domowe i dzikie.
Okres wylęgania trwa od 2 do 3 dni, po czym przy objawach ogólnych
występują zmiany na skórze i na błonach śluzowych. Objawy ogólne polęgają na podniesieniu ciepłoty ciała, uczuciu rozbicia i osłabienia ogólnego,
niekiedy na rozwolnieniu stolców.
Zmiany na skórze i na błonach śluzowych są różnorodne; najczęściej
zajęte są błony śluzowe jamy ustnej, gdzie występuje rozległy stan zapalny
z silnym ślinotokiem; na języku, na dziąsłach, na podniebieniu powstają duże
ubytki nabłonka, czasem pęcherze szybko pękające, a nawet powierzchowne
owrzodzenia, pozbawione cech charakterystycznych. N a skórze powstaje ru
mień, osutki pęcherzykowe i krostkowe, czasem wykwity rumienią guzowa
tego, zmiany krwotoczne lub pęcherzowe. Pochodzenie tych zmian jest nie
jasne i dotąd nie wiemy, czy są one wyrazem stanu alergicznego, czy uogól
nienia zarazka. Jako objawy rzadziej występujące wymienić można obrzęk
twarzy, warg i powiek, zapalenie spojówek i górnych dróg oddechowych,
a czasem narządów płciowych.
Przebieg choroby jest ostry, zazwyaaj jednak łagodny;
2—3 tygodnie, a po ustąpieniu nie pozostawia odporności.
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VII.

Z A K A Ż E N I E S K O R Y PRĄTKIEM R O P Y
DERMATITIS

BŁĘKITNEJ

PYOCYANICA

Prątek ropy błękitnej należy do zarazków bardzo rozpowszechnionych,
często wikłających inne schorzenia wrzodziejące i sączące. T e zakażenia
wtórne nie wymagają specjalnego omawiania. Pierwotne zakażenia muszą
być natomiast rozpatrzone.
Pierwotne zakażenie prątkiem ropy błękitnej występuje pod postacią
niesztowic zgorzelinowych ecthyma gangraenosum; czy może ono przybrać
również i inną postać, powiedzieć obecnie trudno.
Zakażenia te występują prawie wyłącznie u niemowląt źle odżywio
nych, znajdujących się w złym stanie ogólnym, zaniedbanych pod względem
higieny; prócz tego widzimy je u osobników starszych, charłaczych i w wy
niszczających chorobach ogólnych. Zmiany sadowią się częściej w miejscach
ucisku, na potylicy, na łopatkach, w okolicy krzyżowej i w otoczeniu odbytu.
Początek polega na zjawieniu się plam i grudek wysiękowych pokrytych
licznymi wybroczynami. N a grudkach tych już wkrótce powstają pęcherze
o treści surowiczo-krwawej lub ropiastej, szybko pękające i przekształcające
się w owrzodzenia o kształcie nieregularnym, o dnie ziarninującym i ropie
jącym, o brzegach podrytych. Owrzodzenia te powiększają się i drążą
w głąb tkanek, dochodząc do tkanki podskórnej, do powięzi i kości.
Wydzielina owrzodzeń jest cuchnąca, ropa ma zaś odcień zielonkawy
lub prawie czarny.
Chorobie towarzyszą odczyny i zmiany ogólne, charakterystyczne dla
posocznicy. N a skórze występować mogą rumienie i osutki wybroczynowe,
na błonach śluzowych nierzadko rozwijają się ropne stany zapalne. Prze
bieg jest zazwyczaj ciężki i zejście często niepomyślne.
Patogeneza tych niesztowic nie jest jasna, wydzielina z ropni i pęcherzy
początkowo zawierać może prątki ropy błękitnej w hodowli czystej lub
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Rozpoznanie ułatwione jest w razie istnienia epidemii pryszczycy u byd
ła; znaczenie pomocnicze w rozpoznaniu mieć może szczepienie wydzieliny
z owrzodzeń lub treści pęcherzy świnkom morskim (na podeszwę ł a p e k ) .
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy afty, rumień wielopostaciowy,
osutki polekowe, pęcherzycę.
Leczenie
polega na stosowaniu związków sulfanilamidowych,
neoarsenobenzolu i środków odkażających w postaci płukań i pędzlowania
(rivanol i : i o o o , 3 % kwas borowy).
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prawie czystej, mimo to trudno przypuszczać, że chodzi tu o zmiany krwio
pochodne.
W r o z p o z n a n i u różnicowym uwzględnić należy zmiany kiłowe
oraz samoistną zgorzel nerwopochodną.
Leczenie
polega na dokładnej higienie, na stosowaniu opatrun
ków odkażających i na podawaniu związków sulfanilamidowych. Szczepionka
.swoista również powinna być stosowana.
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XV

SCHORZENIA WYWOŁANE PRZEZ Z A R A Z K I
I.

O P R Y S Z C Z K I ZWYKŁE. HERPES

PRZESĄCZALNE

SIMPLEK

Charakterystyka
ogólna.
Opryszczki są łagodnym, za
zwyczaj wielokrotnie nawracającym schorzeniem, wywołanym przez zarazek
nieznany, prawdopodobnie przesączalny; polegają one na występowaniu na
skórze lub na błonach śluzowych pęcherzyków naskórkowych.
Etiologia
i patogeneza.
Czynnik wywołujący opryszczki
nie jest znany; doświadczenia na zwierzętach i na ludziach zdają się dowo
dzić jednak, że jest to zarazek żywy, chociaż niektórzy (Doerr) sądzą, że
należy on raczej do fermentów i może być porównany do czynnika wywo
łującego zjawisko d'Herella. Opryszczki są przeszczepialne, a po przenie
sieniu materiału zawierającego domniemany zarazek na skórę człowieka
w miejscu szczepienia powstaje typowy wykwit. Opryszczki mogą być rów
nież przeszczepiane na niektóre zwierzęta, małpy, króliki, świnki morskie.
Zmiany najbardziej charakterystyczne i najlepiej zbadane występują u kró
lików po zaszczepieniu materiału zakaźnego na rogówkę oka; powstaje
miąższowe zapalenie rogówki, zakaźne z kolei dla innych królików i dla
człowieka. U królika zmiany zapalne przejść mogą na nerw wzrokowy,
a stamtąd na tkankę mózgu i wywołać tu zapalenie mózgowia, encephalitis,
o przebiegu śmiertelnym. Nadmienię, że przejście zakażenia na tkankę ner
wową stwierdzano również i u innych zwierząt, a nerwobóle towarzyszące
niekiedy opryszczkom u człowieka świadczą, że tu również zarazek ma
pewne powinowactwo z tkanką nerwową. Szczepienia dokonane na zwie
rzętach wykazały, że znajduje się on zarówno w samej tkance nerwowej,
jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Powinowactwo zarazka opryszczek z naskórkiem i z tkanką nerwową
uzasadnia nazwę ectodermosis neurotropa, nadaną schorzeniu przez Levadi-
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tiego. T a zaś okoliczność, że zarazek opryszczek wywołuje u królików za
palenie mózgu o cechach zakaźnego zapalenia mózgu u człowieka (encepha
litis letargica) skłoniło do przypuszczenia, że ostatnie schorzenie wywołane
jest przez czynnik pokrewny zarazkowi opryszczek.
Zarazek opryszczek przechodzi przez sączki porcelanowe, a zatem
należy do przesączalnych, jest oporny na działanie zimna, wykazuje nato
miast dużą wrażliwość na ciepło; ogrzanie do 50O w ciągu pół do jednej
godziny już go zabija. Zarazki wywołujące rozmaite odmiany opryszczek
nie różnią się pomiędzy sobą. Zarazek ten jest bardzo rozpowszechniony,
stwierdzono go w tkankach i w płynach nie tylko osobników chorych, lecz rów
nież zdrowych i ozdrowieńców, istnieje więc nosicielstwo tego zarazka.
Sposób zakażenia nie jest znany, ale, jak się zdaje, nie zawsze jednakowy.
Niekiedy zakażenie następuje przez bezpośrednie wszczepienie zarazka
w skórę, przykładem czego mogą być opryszczki narządów płciowych, prze
niesione przy stosunku płciowym. Kiedy indziej liczyć się należy z obecnpścią ukrytego zakażenia, wchodzącego w stan czynny pod wpływem ostrych
chorób zakaźnych (zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc) lub zabu
rzeń fizjologicznych (miesiączkowanie). Jaki jest mechanizm pobudzenia
takiego zakażenia drzemiącego, nie zostało wyjaśnione; być może jednak, że
zjawisko to wchodzi w zakres tak zwanego biotropizmu, polegającego podług
Miliana na wzmożeniu zjadliwości zarazków pod wpływem rozmaitych
czynników biologicznych.
Obraz
morfologiczny
i przebieg.
Czas
trwania
okresu wylęgania opryszczek jest trudny do ustalenia, najprawdopodobniej
jest on jednak krótki, od kilku do kilkudziesięciu godzin. Choroba rozpo
czyna się od objawów podmiotowych w postaci pieczenia, uczucia gorąca,
.swędzenia itd., po czym w tym miejscu występuje wyniosły rumień, na któ
rym wkrótce, najczęściej już po 4 — 8 godzinach, zjawiają się pęcherzyki.
Z punktu widzenia morfologicznego schorzenie ma cechy następujące:
umiejscowienie zmian jest rozmaite, najczęstsze jednak na przejściu skóry
i błon śluzowych, na wargach (herpes labialis), na narządach płciowych
(herpes genitalis); rzadziej dotknięte są małżowiny uszne, skóra głowy,
brzucha, palców i pośladków; zmiany występować mogą również na skórze
lub na błonach śluzowych jamy ustnej, na spojówkach i na śluzówce cewki.
W y k w i t chorobowy ma wielkość rozmaitą, najczęściej monety
10—20-groszowej, niekiedy, lecz rzadko, osiąga on rozmiary talara lub
dłoni. Jest to m m i e ń różowoczerwony, na którym znajdują się liczne,
oddzielne i zlewające się pęcherzyki wielkości i — 2 mm, okrągłe, o zarysach
kopulastych; treść ich początkowo jest surowicza, stopniowo mętnieje i staje

361

Schorzenia wywołane przez zarazki przesączalne

Ryc. 54.

Herpes labialis.

W e krwi występuje nieznaczny wzrost komórek eozynochłonnych,
a w płynie mózgowo-rdzeniowym powiększa się liczba elementów komór
kowych. Przebieg i wygląd opryszczek na błonach śluzowych jest taki sam
jak na skórze, jednakże pokrywa pęcherzyków pęka tu wcześniej; przy
umiejscowieniu zmian na błonie śluzowej cewki istnieje surowiczo-śluzowy
wyciek.
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się surowiczo-ropna. Pęcherzyki mogą pękać, odsłaniając powierzchnię
sączącą, lub też przysychają w strup. W wykwitach poronnych nie dochodzi
do wytworzenia pęcherzyków. Zazwyczaj istnieje tylko jedno takie ognisko,
rzadziej ogniska są liczne, występując jednocześnie lub też z przerwami
kilkudniowymi. Okoliczne gruczoły chłonne lekko obrzmiewają i są tkliwe.
Wykwity goją się przez przysychanie w ciągu 5 — 1 0 dni bez pozostawienia
blizny. Niekiedy występują nerwobóle gałązek nerwowych w okolicy za
jętej opryszczką.
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Po przebyciu opryszczek rozwija się u królików odporność na zaka
żenie ponowne; u człowieka natomiast powstaje wyraźna skłonność do na
wrotów, przy tym niektóre okoliczności, jak na przykład okres miesiączko
wania, wyraźnie im sprzyjają.
Opryszczki nawrotowe umiejscowione są zawsze w tym samym, stałym
miejscu. Ciekawe, że występują one niekiedy u kobiet, u których krwawie
nia miesiączkowe już ustały, w okresach, w których powinien był wystąpić
period. U innych osobników czynnikami wywołującymi są stosunki płciowe,
oziębienie ciała, choroby gorączkowe lub rozmaite zabiegi fizyczne i urazy.
Wreszcie zaznaczyć należy, że opryszczki występują w przebiegu innych
chorób zakaźnych, w szczególności w przebiegu płatowego zapalenia płuc
ł nagminnego zapalenia opon mózgowych, nie występują natomiast w prze
biegu duru. N a zakończenie dodam, że opryszczki należą do rzadkości
u dzieci poniżej lat 2 do 3.
Zmiany
a n a t o m i c z n e w opryszczkach polegają na stanie
zapalnym skóry oraz na obrzęku i zwyrodnieniu komórek naskórka, które
skutkiem tego są powiększone, pęcznieją i przekształcają się w skupienia
płynu (zwyrodnienie bałonowate), łączące się wzajemnie i wytwarzające
pęcherzyki dostrzegałne już gołym okiem; wypełnione są one płynem suro
wiczym, włóknikiem, zwyrodniałymi leukocytami i złoszczonymi komórkami
naskórka.
Rozpoznanie
opryszczek typowych jest bardzo łatwe; w przy
padkach nietypowych, zwłaszcza w razie umiejscowienia ich na błonie ślu
zowej cewki, może ono być trudne. W rozpoznaniu różnicowym należy pa
miętać o podobieństwie, jakie może nastręczyć półpasiec; opryszczki błon
śłuzowych jamy ustnej mogą być podobne do aft, te ostatnie jednakże nie
są zgrupowane, są większe i tworzą owrzodzenia talerzykowate, znacznie
głębsze. Jako zasadę postępowania z opryszczkami na narządach płciowych,
uważać należy zbadanie ich wydzieliny, w celu wykrycia zarazków chorób
wenerycznych •—• kiły i wrzodu wenerycznego; jest to konieczne, ponieważ
wymienione wyżej schorzenia mogą rozpocząć się od wykwitów, morfolo
gicznie bardzo podobnych do opryszczek.
Rokowanie
w opryszczkach jest dobre, jest to bowiem scho
rzenie łagodne, ulegające sam owy leczeniu. Jest ono dokuczliwe i przykre
dla chorych jedynie w razie częstych nawrotów, które powtarzać się mogą
przez długi okres czasu, niekiedy przez kilkanaście lat.
Leczenie
opryszczek skóry polega na odkażaniu
chorych
ognisk spirytusem salicylowym i stosowaniu posypki obojętnej, co przyśpiesza
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II.

PÓŁPASIEC.

ZOSTER

Charakterystyka
ogólna.
Półpasiec jest ostrym schorze
niem, wywołanym przez zarazek nieznany, być może przesączalny, pokrewny
zarazkowi ospy wietrznej; osiedla się on w zwojach tylnych rdzenia i wy
wołuje zapalenie i zwyrodnienie nerwów obwodowych oraz nader charak
terystyczne zmiany w skórze. Zmiany te są skupieniem pęcherzyków naskór
kowych, ułożonych wzdłuż przebiegu nerwów. Półpasiec może występować
jako samodzielne schorzenie lub też może wikłać inne choroby lub zatru
cia. Po przebyciu półpaśca rozwija się zazwyczaj odporność na zakażenie
ponowne.
Obraz
morfologiczny
i przebieg
schorzenia.
Zmiany w skórze zazwyczaj poprzedzane bywają dolegliwościami o cechach
nerwobólu oraz bolesnością i wrażliwością na dotyk części skóry, na któ
rych niebawem wystąpić mają zmiany chorobowe. Czasem, zwłaszcza u osob
ników starszych i w przypadkach cięższych, już w okresie zwiastunów chorzy
skarżą się na osłabienie, uczucie rozbicia, mdłości i bóle głowy, a ciepłota
może dochodzić do 3 9 . 5 — 4 0 ° , stan taki jednak nie trwa długo i po
2 — 3 dniach samopoczucie chorych powraca do normy. W tym czasie na
skórze występuje zaczerwienione, rumieniowate ognisko — jedno lub liczne,
zawsze jednak ograniczone do jednej połowy ciała, ułożone w postaci smugi.
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ich przysychanie. Jeśli zmiany są rozległe, należy stosować maści obojętne
i okłady, w razie zakażeń dodatkowych stosuje się maść przeciwko liszajcowi.
Leczenie opryszczek nawracających jest zadaniem trudnym i niew d z i ę a n y m ; jeśli umiejscowienie pozwala, trzeba naświetlać ognisko
opryszczek i jego otoczenie na przestrzeni 4 do 5 cm promieniami X przy
użyciu sączka glinowego grubości 0.5 mm i przy napięciu prądu 100 K V ;
w razie potrzeby dawkę tę powtórzyć można po upływie 10 dni.
Jednocześnie naświetla się zwoje współczulne odpowiedniego segmen
tu; tu podać należy 200 r, przy użyciu sączka glinowego 5 do 6 mm i 120 K V
napięcia prądu, powtarzając tę dawkę 3 — 4 razy w odstępach lo-dniowych.
Leczenie takie daje wynik pomyślny w 5 0 % przypadków.
Drugą metodą korzystną jest autohemoterapia; wreszcie w ostatnich
latach niektórzy wyrażają się pochlebnie o wielokrotnych szczepieniach krowianki, doświadczenia osobistego z tą metodą nie posiadam. Leczenie bodź
cowe nieswoiste zwykle nie jest uwieńczone powodzeniem.
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równoległe do przebiegu nerwów danej okolicy. Ognisko takie jest dobrze
odgraniczone od otoczenia i ma ułożenie i wygląd bardzo charakterystyczne.
Wkrótce na tym rumieniowatym podłożu występują pęcherzyki naskórkowe
wielkości jednego lub kilku milimetrów, wypełnione płynem surowiczym,
a niekiedy surowiczo-krwawym; treść ich zawiera dużo włóknika oraz pojedyńcze limfocyty i zwyrodniałe komórki naskórkowe. Po kilku dniach
skutkiem napływu ciałek ropnych treść pęcherzyków mętnieje i jednocześnie
zaczynają one przysychać, w środkowej zaś ich części zjawia się zaklęśnięcie.
Niekiedy łączą się one wytwarzając duże wykwity o brzegach festonowatych. Czasem w sąsiedztwie ognisk większych widuje się pęcherzyki poje
dyncze, nie otoczone obwódką zapalną. Ogniska ułożone są jednostronnie
wzdłuż przebiegu nerwów, a na tułowiu i na głowie nie przekraczają środ
kowej linii ciała lub przekraczają ją bardzo nieznacznie; zazwyczaj istnieje
jedna smuga, w bardzo rzadkich przypadkach jest ich kilka lub też półpasiec
jest obustronny.

Ryc. 55.

Półpasiec. •— Zoster.

W zależności od umiejscowienia zmian mówimy o półpaścu piersio
wym (zoster thoracalis), brzusznym (abdominalis), twarzowym (facialis),
barkowym (zoster brachialis) itd. Najczęściej półpasiec występuje na tuło
wiu (zoster thoraco — abdominalis) oraz na górnej części twarzy, przecho
dząc na powieki lub nawet na gałkę oczną (zoster ophtalmicus).
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Ogniska półpaśca utrzymują się przez kilka dni, po czym część pęche
rzyków przysycha, inne zaś pękają, obnażając powierzchnię sączącą. Stop
niowo stan zapalny zmniejsza się, zmiany pokrywają się strupami, które
wkrótce odpadają, pozostawiając plamy barwnikowe, utrzymujące się nie
kiedy bardzo długo, a czasem nawet trwale. N a ogół niepowikłany półpasiec
ustępuje w ciągu 8 — 1 5 dni. Czasem jednak przebieg jego odbiega od opi-

sanego; niekiedy treść pęcherzyków jest krwawa (zoster haemorrhagicus),
co świadczy o nieco głębszym umiejscowieniu zmian, po ustąpieniu których
mogą pozostać niewielkie białe blizenki. U ludzi starszych, wyczerpanych,
w cukrzycy i innych ciężkich chorobach, a niekiedy bez przyczyn widocz
nych na ognisku półpaśca występuje głęboka zgorzel (zoster gangraenosus);
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Ryc. 56, Półpasiec skutkiem nasiłenia stanu zapałnego przy
pominający różf, jednak ostre odgraniczenie zmian prawie
dokładnie na środkowej linii ciała i brak obrzeża wałowatego ułatwiają rozpoznanie.

Schorzenia wywołane przez zarazki przesączalne
trwanie choroby jest wtedy bardzo długie, a zmiany ustępujące pozostawiają
głębokie blizny.
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Objawy
towarzyszące
i powikłania.
Już od po
czątku schorzenia okoliczne gruczoły chłonne powiększają się, zazwyczaj są
one nieco bolesne, nigdy jednak nie dochodzi do ich rozpadu ropnego.
Częstym objawem, towarzyszącym półpaścom są nerwobóle, poprze
dzające występowanie zmian na skórze, niekiedy bardzo silne, o charakterze
bólów korzonkowych; mogą one utrzymywać się bardzo długo, niekiedy
kilka tygodni lub miesięcy po ustąpieniu zmian skórnych; są one częstsze
u osobników starszych oraz w półpaścu zgorzelinowym. Niekiedy w obrębie
okolicy zajętej przez zmiany skórne następuje porażenie mięśni i ich zanik,
co zależy od zstępującego zwyrodnienia nerwu; porażenia takie mogą mieć
rozmaite nasilenie i rozmaity czas trwania, zawsze jednak mają przebieg
łagodny i stopniowo następuje powrót do normy. Aczkolwiek zmiany
te występują częściej w półpaścach rozległych i o przebiegu ciężkim, to
jednak czasem towarzyszą one wykwitom o słabym nasiłeniu. Niekiedy wy
stępują ogniska o czuciu zmniejszonym, przeczulica, znieczulenie, parestezje
oraz rozmaite zaburzenia pochodzenia współczulnego.
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w półpaścu wykazało w 5 0 %
przypadków zmiany świadczące o istnieniu stanu zapalnego na oponach,
a być może również w ośrodkowym układzie nerwowym; polegają one na
wzroście liczby ciałek białych, prawie zawsze wyłącznie limfocytów, przy
czym liczba ich może dochodzić do kilkuset, najczęściej jednak nie przekra
cza 1 0 — 2 0 w I mm3; ilość białka zazwyczaj nie jest powiększona. W e krwi
stwierdza się zwykle leukocytozę, dochodzącą do 1 0 — 1 5 tysięcy ciałek bia
łych w I mm3.
Jednym z najcięższych i najgroźniejszych powikłań w przebiegu pół
paśca są zmiany na gałce ocznej przy umiejscowieniu półpaśca na skórze
górnej części twarzy, w razie więc zajęcia górnej gałęzi nerwu trójdzielnego.
Spojówka gałki ocznej jest w tych wypadkach zaczerwieniona i obrzęknięta,
na niej i na rogówce mogą wystąpić pęcherzyki, co doprowadza do powsta
wania drobnych owrzodzeń, a nawet do przebicia rogówki z wtórnym za
każeniem gałki ocznej i do jej utraty. Niekiedy stan zapalny dotyczy tę
czówki, co prowadzi do światłowstrętu i do zrostów, rzadziej występują
porażenia mięśni gałki ocznej. W postaciach poronnych nasiłenie objawów
zapalnych na skórze jest nieznaczne, tak że występują tylko ogniska rumie
niowate bez pęcherzyków; niektórzy utrzymują, że istnieją postacie ograni
czające się wyłącznie do nerwobólu z towarzyszącymi zmianami w płynie
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Etiologia
i patogeneza.
Zakaźne pochodzenie półpaśca
podejrzewane było od dawna, a Erb i Landouzy ( 1 8 8 2 ) stali na tym stano
wisku, uznawanym również przez medycynę współczesną, mimo że zarazek
tego schorzenia dotąd nie został wykryty.
Argumentami przemawiającymi na korzyść tego zapatrywania są małe
epidemie półpaśca, występujące niekiedy na wiosnę i na jesieni; przebieg
półpaśca jest podobny do przebiegu ostrych chorób zakaźnych; wykazuje
on pewne pokrewieństwo z opryszczkami i z ospą wietrzną —• z dwoma
chorobami o etiologii niewątpliwie zakaźnej; a wreszcie rozwój odporności
po jego przebyciu za tym samym przemawia.
Próby wykrycia zarazka półpaśca dotąd się nie powiodły, zawartość
pęcherzyków półpaśca jest zwykle jałowa, a zarazki wykryte przez niektó
rych autorów nie wykazały działania chorobotwórczego i niewątpliwie są za
nieczyszczeniem przypadkowym. Rjst już przed laty ( 1 9 0 4 ) przypuszczał,
że półpasiec wywołany jest przez zarazek przechodzący przez pory sączków
porcelanowych; aczkolwiek przypuszczenie to nie znalazło potwierdzenia do
świadczalnego, to jednak pokrewieństwo półpaśca z osna wietrzna oraz
obraz anatomiczny obu schorzeń uzasadniają to zapatrywanie.
Próby przeniesienia półpaśca na człowieka i na rozmaite zwierzęta —
poza nielicznymi wyjątkami — dotąd nie zostały uwieńczone powodzeniem,
niezależnie od tego, czy do szczepień użyto treści pęcherzyków, płynu móz-
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mózgowo-rdzeniowym; aczkolwiek istnienie takich postaci wydaje się moż
liwe, bezpośredniego dowodu na poparcie tego poglądu dotąd nie przyto
czono.
Półpasiec może wystąpić jako samodzielne schorzenie — półpasiec
pierwotny o cechach powyżej opisanych; po przebyciu pozostawia on odpor
ność na zakażenie ponowne, toteż tylko w przypadkach wyjątkowych pół
pasiec może się powtórzyć.
Niekiedy półpasiec wikła inne schorzenia (półpasiec wtórny, czyli
objawowy), takie jak ostre schorzenia zakaźne, grypę, ostry gościec stawowy,
posocznicę, dur brzuszny lub schorzenia zakaźne przewlekłe, rozmaite za
trucia lekowe (arsen), alkoholowe itd. Półpasiec może wystąpić również
w związku ze sprawami zapalnymi lub nowotworami w sąsiedztwie rdzenia
(guzy, jamistość i wiąd rdzenia itd.); wreszcie czynnikami wywoławczymi
mogą być samozatrucia, jak moczówka i cukrzyca. Półpasiec objawowy, zda
niem niektórych autorów, ma przebieg nieco inny od pierwotnego, a jedną
z najciekawszych różnic jest ta, że nie pozostawia on odporności, w związku
z czym przypuszczano, że etiologia jego jest odmienna od półpaśca pierwot
nego, zawsze pozostawiającego odporność.
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gowo-rdzeniowego lub tkanki zwojów rdzeniowych osobników chorych; rów
nież szczepienia skóry na rogówkę zwierząt lub do ośrodkowego układu
nerwowego, wyniku nie dały. Wyjątek stanowią doświadczenia Kundratitza, który szczepiąc zawartość pęcherzyków półpaśca na skórę osesków
wjTwołał powstawanie osutki podobnej do ospy wietrznej. Okres wylęgania
półpaśca nie jest dokładnie znany, dawniej przypuszczano, że trwa on
I — 1 4 dni; doświadczenia Stage i Bertranda świadczą jednak, że może on
przedłużyć się do 2, a nawet do 9 miesięcy.
Sposób występowania półpaśca pierwotnego nie jest znany, możliwe
jest jednak, że zarazek krążący we k r w i utrwala się w zwojach nerwowych
i wywołuje schorzenie, lub też następuje zakażenie zewnętrzne z przenika
niem zarazka najpierw do skóry, a stąd przez nerwy obwodowe dośrodkowo
do układu nerwowego. Sposób powstawania półpaśca wtórnego trudny jest
do ustalenia, a w rachubę wchodzą następujące możliwości: zjadliwość za
razka, znajdującego się w tkankach w stanie utajonym, nagle wzrasta pod
wpływem innego schorzenia lub zatrucia, lub też półpasiec wtórny nie jest
chorobą zakaźną i powstaje wskutek podrażnienia zwojów nerwowych lub
nerwów obwodowych przez czynniki nieswoiste, jak ucisk wywierany przez
nowotwory, podrażnienie przez czynniki chemiczne (arsen, wyskok itd.).
T y m się być może tłumaczy, że półpasiec wtórny nie pozostawia odporności.
Autorzy dawniejsi przypuszczali, że półpasiec i opryszczki są schorze
niami pokrewnymi, badania nowoczesne wykazały jednak ich odrębność,
okazało się bowiem, że zmiany histologiczne w pęcherzykach opryszczków
i półpaśca są odmienne, treść pęcherzyków opryszczek przenieść można na
skórę człowieka, na rogówkę królika i na inne zwierzęta, a po szczepieniu
tkanki nerwowej powstaje swoisty stan zapalny; odwrotnie, przez szczepienie
treści pęcherzyków półpaśca, płynu mózgowo-rdzeniowego i tkanki nerwo
wej chorych nie udaje się przenieść choroby na zdrowe zwierzęta i na czło
wieka. Opryszczki nie wywołują odporności, półpasiec natomiast ją pozo^
stawia, wreszcie wyniki odczynu wiązania dopełniacza przy użyciu antygenu
otrzymanego z pęcherzyków półpaśca są ujemne z krwią chorych na opryszcz
k i i dodatnie z krwią osobników dotkniętych półpaścem. "Wszystko to
świadczy o różnej etiologii obu schorzeń.
Związek półpaśca z ospą wietrzną był również przedmiotem szczegó
łowych badań; mimo różnicy obrazów klinicznych już od dawna zauwa
żono, że istnieje pomiędzy nimi pewien związek. Argumenty przemawia
jące na korzyść tego zapatrywania są następujące: niekiedy w otoczeniu osob
ników dotkniętych półpaścem lub ospą wietrzną występują przypadki ospy
wietrznej w pierwszym schorzeniu i półpaśca w drugim; w przypadkach
24
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Zmiany
a n a t o m i c z n e . W okresie początkowym zmiany po
legają na stanie zapalnym skóry właściwej z przekrwieniem naczyń, obrzę
kiem tkanki łącznej i naskórka. Stopniowo dołącza się zwyrodnienie komó
rek warstwy kolczystej naskórka, jądra ich powiększają się, stają się wielopłatowe, zjawiają się w nich ziarenka kwasochłonne, identyczne do wystę
pujących w krostkach ospy wietrznej, zaródź ich pęcznieje.
Pęcherzyki
półpaśca są umiejscowione w głębokich warstwach naskórka, czym też róż
nią się od pęcherzyków opryszczków. Treść pęcherzyków jest surowicza,
zawiera dużą ilość włóknika, poszczególne komórki naskórka w stanie zwy
rodnienia balonowego oraz ciałka ropne, liczba których ulega dużym waha
niom w zależności od czasu trwania choroby.
W skórze właściwej stwierdza się nieswoisty ostry stan zapalny okolonaczyniowy z powiększeniem komórek w ich otoczeniu.
Zmiany w układzie nerwowym. W zwojach tylnych rdzenia stwierdza
się objawy zwyrodnienia komórek nerwowych, nacieczenie gleju komórkami
limfatycznymi, obecność wylewów krwawych i ognisk martwicy; zmiany
te są jednostronne. Niekiedy stwierdza się zmiany zapalne i zwyrodnienia
również w korzonkach, a nawet w tylnych rogach rdzenia, gdzie przeważa
obrzęk i nacieczenie okrągłokomórkowe, zmiany zaś w komórkach nerwo
wych są nieznaczne. Nerwy obwodowe idące od zwojów k u skórze wyka
zywać mogą objawy zwyrodnienia włókien osiowych.
Reasumując powiedzieć można, że zmiany w układzie nerwowym pole
gają na stanie zapalnym zwojów i rogów tylnych, dając obraz anatomiczny
poliomyelHis posterior z następowym zwyrodnieniem nerwów obwodowych.
Rozpoznanie
półpaśca opiera się na stwierdzeniu ułożenia
wykwitów wzdłuż przebiegu nerwów, zazwyczaj jednostronnie, oraz na cha
rakterze morfologicznym zmian, które są wykwitami rmnieniowato-pęche-
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typowego półpaśca może nastąpić uogólnienie osutki i powstawanie zmian
nie dających się odróżnić od ospy wietrznej; odczyn wiązania dopełniacza
przy użyciu treści z pęcherzyków półpaśca jest dodatni z surowicą krwi
chorych na ospę wietrzną; obraz histologiczny pęcherzyków półpaśca i ospy
wietrznej jest identyczny; półpasiec, jak się zdaje, uodparnia przeciwko ospie
wietrznej, odwrotnie jednak, półpasiec może wystąpić u osobników, które
przechodziły ospę wietrzną; wreszcie w kilku przypadkach udało się (Kundratitz) przy szczepieniu płynu pęcherzyków półpaśca wywołać u osesków
i dzieci poniżej 3—5 lat osutkę nie różniącą się od ospy wietrznej. Obecnie
za Bokayem i Netterem większość autorów stoi na stanowisku unitarystycznym w odniesieniu do półpaśca i ospy wietrznej.
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rzykowatymi; objawy towarzyszące, jak bóle, zmiany w płynie mózgowordzeniowym oraz ostry przebieg schorzenia są pomocne przy rozpoznaniu.
Półpasiec wypada niekiedy różnicować z wykwitami opryszczek;
pęcherzyki są w tym wypadku bardziej powierzchowne i nie wykazują cha
rakterystycznego dla półpaśca układu, nerwobóle są mniej wybitne, a naj
częściej nie występują, opryszczki często nawracają. Półpasiec na twarzy
może w okresach początkowych upodabniać się do róży, jednak rumień
w półpaścu wykazuje inne ułożenie, nie szerzy się obwodów o, wkrótce wy
stępują na nim charakterystyczne pęcherzyki, ciepłota ciała, początkowo
podwyższona, szybko spada; róży nie towarzyszą nerwobóle, lecz ból w sa
mym ognisku zapalnym.
Leczenie.
Leczeni
e miejscowe jest objawowe; w przypadkach
półpaśca niezbyt rozległego wystarcza stosowanie posypek lub papki obo
jętnej; jeśli objawy są silniejsze i umiejscowione w okolicach widocznych,
stosuje się leczenie przeciwzapalne, a więc okłady z płynów odkażających —
z 1 % rezorcyny, 3 % kwasu borowego, płynu Bourowa. Drobne owrzodze
nia można przyżegać — 2 % rozczynem azotanu srebrowego; w razie silnej
bolesności wykwitów można zastosować pędzlowanie płynem następującym:
Rp.:

Chlorali hydrati, Kesorcini aa i.o, Novocaini 2.0, Glycerini 5 . 0 ,
Spir. vint 90O 3 0 . 0 , Aq. laurocerasi ad 150.0.

Można przepisać równie
ż maści znieczulające
, lec z zachodzi tu niebez
pieczeństwo powikłań w postaci zakażeń wtórnych. W razie umiejscowienia
zmian na gałce ocznej, przepisuje się wkraplanie acropiny do worka spo
jówkowego.
Leczenie ogólne. W przypadkach półpaśca rozległego, wrzodziejącego,
zgorzelinowego lub z silnymi bólami oraz w razie mniej scowienia zmian
na gałce ocznej, stosuje się autohemoterapię; w razie silnych bólów trzeba
podawać cibalginę lub pantopon oraz zespół witaminy B .
N a samym początku schorzenia można naświetlać ogniska rumienio
wate promieniami X w ilości 2 5 0 — 3 0 0 r, przy użyciu sączków glinowych
2 — 3 mm i 120 K V napięcia prądu. Leczenie to jest wskazane w razie wy
stąpienia półpaśca u osobników starszych i przy umiejscowieniu go na twarzy.
N a nerwobóle w półpaścu działa korzystnie naświetlanie korzonków
tylnych promieniami X w ilości 2 0 0 — 2 5 0 r, przy użyciu sączka glinowego
10 mm lub I mm C u i 2 mm A l . i przy napięciu 120 K V ; dawka ta po
winna być powtórzona 2 — 3 razy w odstępach 2—3-tygodniowych.
Naświetlanie okolicy kręgosłupa
, w miejscu odpowiadającym umiej
scowieniu zwojów promieniami podczerwonymi (lampa Sollux) w ciągu
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4 0 — 6 0 minut, niekiedy zmniejsza bolesność. Podobnie działać może na
świetlanie ognisk chorych promieniami pozafiołkowymi dawką wywołującą
rumień; leczenie to początkowo jednak nasila objawy zapalne.

III.

BRODAWKI ZWYCZAJNE. YERRUCAE

YULGARES

Cechy
kliniczne.
Brodawki zwyczajne najczęściej umiejsco
wione są na skórze dłoni po stronie grzbietowej, nierzadko w otoczeniu
paznokci, a niekiedy pod płytką paznokciową; czasem widuje się je na owło
sionej skórze twarzy, na błonach śluzowych jamy ustnej oraz na stronie podeszwowej stóp. W zależności od umiejscowienia wygląd brodawek bywa roz
maity. Zazwyczaj są one liczne, rzadko pojedyncze; rozpoczynają się od zja
wienia się małych grudek barwy różowej, które szybko powiększają się, łatwo
przeszczepiają się w otoczeniu, nierzadko są ułożone w smugi, skutkiem
przenoszenia zarazka przy drapaniu. Nie towarzyszą im zmiany zapalne
i podmiotowe; szybkość wzrostu brodawek bywa rozmaita. Mogą one ustą
pić samodzielnie bez pozostawienia blizn.
Brodawki na dłoniach osiągają zazwyczaj rozmiary ziarna grochu lub
fasoli, mają kształt okrągły lub nieregularny, zarysy kopulaste, są one bardzo
twarde, jak gdyby na powierzchnię skóry nałożone, w otoczeniu ich nie
stwierdza się objawów zapalnych. Powierzchnia brodawek zwykłych jest nie
równa, chropawa, hiperkeratotyczna, często są one podzielone głębokimi
bruzdami, skutkiem czego powstaje powierzchnia kalafiorowata, zrazikowa;
barwa brodawek małych jest cielista lub szara albo nawet prawie czarna,
częściowo skutkiem zanieczyszczenia, częściowo w związku z utlenianiem
warstw rogowych. Brodawki zwyczajne są niebolesne. Brodawki w otocze
niu paznokci ułożone są często wianuszkowato u jego nasady, tworząc wał
hiperkeratotyczny, podzielony głębokimi bruzdami na poszczególne zraziki;
skutkiem pękania brodawki mogą krwawić, nierzadko wzrastają one pod
płytkę paznokciową, podnoszą ją i wywołują silny ból, powiększający się
przy ucisku na płytkę paznokciową.
Brodawki na skórze głowy oraz twarzy, w szczególności na brzegu po
wiek, na czerwieni warg itd. rzadko osiągają duże rozmiary i najczęściej

372

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Charakterystyka ogólna.
Brodawki zwyczajne są wykwi
tami polegającymi na silnym zgrubieniu i hiperkeratozie naskórka oraz na
wydłużeniu brodawek skóry właściwej; mają one pochodzenie zakaźne i naj
prawdopodobniej są wywołane przez zarazek przesączalny.
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tworzą nitkowate albo palczaste wyrosła, tkwiące na cienkiej szypule i krwa
wiące przy uszkodzeniu.
Brodawki na stopach przybierają cechy odmienne; najczęstszym ich
umiejscowieniem są okolice oparcia podeszwy, a więc pięta i nasada palucha,
gdzie powstają zgrubienia bardzo bolesne, zwłaszcza przy ucisku i przy
chodzeniu. Barwa ich różni się od otoczenia, powierzchnia jest z lekka
szorstka, zwłaszcza w części środkowej, nieco zaklęśniętej; całość obrazu
przypomina odgnioty, od których brodawki różnią się brakiem centralnego
czopa rogowego i zrazikową budową powierzchni.

Ryc.

57.

Yerrucae vulgares

periunguales.

Brodawki na błonach śluzowych mogą przybierać cechy bardzo roz
maite, niekiedy są to nitkowate uszypułowane wykwity, czasem przypominają
one czapkę grzyba, mają podstawę szeroką, a powierzchnię kalafiorowatą.
Brodawki występują bez widocznych przyczyn, częściej u osób pracu-jących fizycznie, zwłaszcza stykających się z ziemią oraz u dzieci. Niekiedy,
głównie w następstwie świerzbu lub innych chorób swędzących, skutkiem
przeszczepiania brodawek w liczne przeczosy, powstaje osutka uogólniona.
Czas trwania brodawek jest rozmaity; zazwyczaj wielomiesięczny, czasem
wieloletni, nie wpływają one na ogólny stan zdrowia chorych i nie wywo
łują powikłań.
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Rozpoznanie.
Rozpoznanie brodawek jest łatwe, cechami naj
bardziej charakterystycznymi są ich obfitość, brak objawów zapalnych i na
cieku podstawy, a wreszcie kalafiorowata, hiperkeratotyczna powierzchnia.

Brodawki na stopie rozpoznawane są najczęściej
(błędnie) jako
odgnioty (clavi); różnica jednak między nimi jest duża, odgnioty bowiem
mają centralny czop rogowy, sięgający głęboko w tkankę, brodawki mają
część środkową zaklęśniętą, nieco mniej spoistą od otoczenia, często przy
oglądaniu dokładniejszym widać na niej budowę kropkowatą lub zrazikową.
Obraz
histologiczny
brodawek
jest bardzo charak
terystyczny; brodawki skóry właściwej (papHlae) są bardzo silnie wydłu
żone, kształt ich jest często nieprawidłowy, obok ścieńczających się ku
wierzchołkowi widujemy rozdwojone i kolbowato rozszerzone; naaynia
krwionośne są w nich rozszerzone, tkanka łączna obrzęknięta; naskórek jest
silnie zgrubiały we wszystkich warstwach, zwłaszcza w rogowej i naskórka
żywego; komórki naskórka żywego w brodawkach starych są duże, obrzęk
nięte, zawierają w zarodzi wodniczki i liczne ziarna keratohialiny.
Etiologia
i patogeneza.
Brodawki
wywołane są przez
czynnik zakaźny, dowodem czego jest ich zdolność do przeszczepiania się
na skórze u tego samego osobnika oraz możliwość przeniesienia na zdrowych.
Zakaźność ich nie jest jednak znaczna i jak się zdaje, istnieją duże wahania
w osobniczej podatności na zachorowanie. Próby ze szczepieniem cząstek
tkanki i wyciągów z brodawek wykazały, że okres wylęgania jest rozmaity,
niekiedy krótki, czasem dochodzi on do kilku i kilkunastu miesięcy. Szczepie
nia te wykazują, że podatniejsze są okolice o naskórku pocącym się i gru
bym. Skóra osobników młodych jest mniej odporna niż skóra osobników
starszych. Zarazek brodawek zwykłych nie został wykryty, przechodzi on
jednak przez pory sączków porcelanowych.
Leczenie.
Leczenie jest proste w razie istnienia nielicznych bro
dawek, w razie istnienia większej liczby brodawek, a może ich być kilkaset,
nastręcza ono duże trudności. Wykwity pojedyncze można usunąć ostrą łyżecz
ką po uprzednim odmrożeniu skóry chlorkiem etylu; ubytek należy przypędzlować kwasem karbolowym lub trójchlorooctowym. Spośród środków przyże374
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N a dłoniach odróżnić należy je od ognisk gruźlicy brodawkującej
(Tuherc. verrucosa), ta wytwarza wykwity odosobnione, rzadziej liczne,
wzrastające obwodowo, wykazujące naciek podstawy i objawy zapalne w oto
czeniu wykwitu; niekiedy część wykwitu wrzodzie je, powierzchnia zaś wy
kazuje obecność kropkowatych ropni, z których wydobywa się przy ucisku
nieznaczna ilość ropy.
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gających najlepszy jest kwas trójchlorooctowy, kwas azotowy natomiast,
często w tym celu stosowany, pozostawia niekiedy szpetne blizenki.
Najostrożniejszym, lecz wymagającym cierpliwości sposobem jest przy
kładanie i o % kwasu salicylowego i mlekowego (można równocześnie w kolodionie, w maści, plastrze lub w rozczynie spirytusowym).
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Najtrudniejszym zadaniem jest usuwanie brodawek spod paznokci
i ich otoczenia, nierzadko okazuje się konieczne usunięcie paznokci i wyłyżeczkowanie łożyska.
Leczenie promieniami X ze względu na konieczność użycia dawek
bardzo dużych powinno być stosowane w okolicznościach wyjątkowych; przy
tym leczeniu należy dokładnie osłonić otoczenie każdej brodawki; zastoso
wać należy dawkę w wysokości 1200—1400 r przy użyciu glinowego sącz
ka — 0.5 mm grubości lub naświetlać bez sączka przy napięciu 100 K V .
Przy naświetlaniu brodawek otoczenia paznokcia okolicę macierzy należy
zasłonić ołowiem. Jest rzeczą zrozumiałą, że dawka w takiej ilości po 12—14
dniach wywołuje rumień, który może wywołać zanik skóry. Jeśli brodawki
są bardzo liczne, można spróbować naświetlić jedną z nich, gdyż spostrze
gano, że skutkiem procesów autoimmunizacyjnych może nastąpić znikanie
innych brodawek.
Najpoważniejszym wskazaniem do stosowania promieniami X są po
jedyncze duże brodawki na stopie ( 1 3 0 0 — 1 4 0 0 r bez sączka, 120 K V na
pięcia) po upływie tygodnia brodawka staje się bardzo bolesna, a po upły
wie 4 tygodni znika; jeśli to nie nastąpi, należy naświetlić dodatkowo
6 0 0 — 7 0 0 r, 0.5 mm A l . 120 K V napięcia.
Leczenie odmrażaniem śniegiem CO2 może dać blizny, jest jednak
wygodnym sposobem leczenia, odmrażać należy 4 0 — 6 0 sek.
Elektroliza ujemna jest jednym z najlepszych sposobów leczenia bro
dawek. Igłę należy wkłuwać równolegle do powierzchni skóry u podstawy
brodawki i skóry zdrowej; siła prądu i — 3 miliampera w zależności od
rozmiarów brodawki i cierpliwości chorego.
Diatermokoagulacja jest dobrym, lecz bolesnym sposobem leczenia, na
leży operować ostrożnie, by nie wywołać powstawania blizn; dla zmniej
szenia bolesności można wstrzyknąć w skórę podstawy brodawki kilka kropel
5 % nowokainy.
Leczenie wewnętrzne brodawek daje niekiedy dobre wyniki, chociaż
nigdy z góry nie można przewidzieć, czy zostanie uwieńczone ono powodze
niem, czy zawiedzie; wypada niekiedy polecić ten sposób leaenia u chorych
wrażliwych oraz u dzieci wzbraniających się przed zabiegami. Spośród środ-
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IV.

B R O D A W K I M Ł O D O C I A N Y C H . Y E R R U C A E JUYENIŁES

Brodawki młodocianych występują częściej u dzieci i u młodzieży, cho
ciaż widuje się je również i u dorosłych; najczęściej umiejscowione są na
skórze twarzy i na dłoniach po stronie grzbietowej; inne umiejscowienia
należą do rzadkości. Brodawki te mogą być pojedyńcze, częściej są one
liczne, a niekiedy jest ich tak dużo, że cała skóra jest nimi usiana. Poje
dyncza brodawka jest wykwitem o wielkości 2 — 3 mm, często o zarysach
wielobocznych, o powierzchni płaskiej, matowej, a nawet lekko szorstkiej,
o brzegach stromych; barwa brodawek jest cielista, żółtawa lub bmnatna.

J7Ó
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ków wewnętrznych czasem uzyskuje się uleczenie przetworami arsenowymi:
Sol. arsenicalis Fowleri; Natr. kakodyUcum; hydrarg. jodatuM jlcwum.
Szereg autorów wskazuje na skuteczność leczenia wyciągiem z brodawek
(wstrzykiwanie podskórne o . i wyciągu wodnego wyjałowionego), leczenie
to jest jednak kłopotliwe i zazwyczaj zawodzi.
W ostatnich czasach zwrócono uwagę na ustępowanie brodawek pod
wpływem sugestii, co od dawna jest znane w medycynie ludowej; okolicz
ność ta, nader ciekawa dla kwestii związków odporności z układem nerwo
wym i psychicznym, z trudnością może być wykorzystana w leczeniu.
Pod nazwą epidermodysplasia perrudformh opisano zmiany brodawkowate, najwybitniejsze na grzbietowych powierzchniach stóp i dłoni, wy
stępujące jednak również na twarzy, szyi i innych okolicach skóry. N a twarzy
zmiany przypominają duże, bardzo liczne brodawki płaskie, na tułowiu są
to guzki wielkości grochu i większe, twarde, często zlewające się lub przy
pominające brodawki zwykłe. Powierzchnia ich jest nierówna, malinowata,
hiperkeratotyczna, barwa popielata lub czerwona. N a dłoniach obecne są
takie same wykwity niezwykle jednak liczne, często zlewające się i wytwa
rzające rozległe brodawkowate powierzchnie, zajmujące skórę stóp i dłoni
w całości.
Zmiany występują wkrótce po urodzeniu, czasem później, zazwyczaj
jednak w młodości; w rzadkich przypadkach choroba rozpoczyna się w wieku
starszym. Czasem istnieje pokrewieństwo rodziców. Poglądy na istotę cho
roby nie są uzgodnione; być może (jest to również i moje zdanie) są to bar
dzo duże i zlewne brodawki zwykłe.
Niektórzy zbliżają jednak chorobę do znamion naskórkowych; w przy
padkach szczególnie rzadkich spostrzegano zwyrodnienie złośliwe tych bro
dawek.
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otoczenie i podstawa nie wykazują zmian zapalnych i nacieczenia. Cały
wykwit jest na skórę jak gdyby nałożony, daje się z łatwością zdrapać, przy

Ryc. 58.

Yerrucae planae.

czym ukazuje się różowa, wilgotna, lekko krwawiąca powierzchnia. Brodawki
te rozsiane są nieregularnie, często daje się zauważyć ich linijny układ.
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zwłaszcza w miejscach zadrapania; zjawiają się one bez widocznej przyczyny,
nie wywołują powikłań, nie wpływają na ogólny stan zdrowia, po kilku
miesiącach lub latach mogą nagle ustąpić nie pozostawiając zmian.
Rozpoznawanie brodawek młodocianych jest łatwe ze względu na ich
charakterystyczne cechy morfologiczne i umiejscowienie.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy liszaj płaski; w tym
razie ułożenie wykwitów jest odmienne, występują one bowiem najczęściej
na nadgarstkach i na przedramionach, na tułowiu i na podudziach, rzadziej
na dłoniach po stronie grzbietowej i wyjątkowo na twarzy; nierzadko wy
kwity te wywołują swędzenie; powierzchnia ich jest lśniąca, często obecne
są zaklęśnięcia w części środkowej; stwierdza się również obecność zmian na
błonach śluzowych jamy ustnej.
Choroba Dariera w początkowych okresach może przypominać bro
dawki płaskie, umiejscowienie zmian jednak jest inne (fałdy, okolice łojotokowe), osutka wykazuje pewien polimorfizm, guzki mają centralny czop.
Budowa histologiczna brodawek młodocianych przypomina budowę bro
dawek zwyczajnych, jednakże wydłużenie brodawek skóry właściwej jest za
ledwie zaznaczone, naskórek jest mniej zgrubiały, hiperkeratoza powierzchni
jest nieznaczna.
Etiologia
ich jest zakaźna; podobnie jak brodawki zwykłe, są
one wywołane przez zarazek przesączalny; dotąd jednak nie zostało zbadane,
czy obydwie te odmiany brodawek wywołane są przez ten sam zarazek, czy
też, co na podstawie badań łat ostatnich jest bardziej prawdopodobne, tylko
pokrewny.
Leczenie brodawek młodocianych: podawanie arsenu, energiczne lecze
nie złuszczające, np.:
Rp.: Sulfuris ppti, Resordni, Saponis vmdis aa ad 25.0, Spir. vinl
ad loo.o.
Rp.: Sulfuris
ppt. 5 . 0 — l o . o , Resordni
7.5—15.0, Pastae zind
ad loo.o.
Można również zastosować mechaniczne zdrapjrwanie brodawek ostrą
łyżeczką.
Ze sposobów leczenia środkami fizykalnymi próbowano promieni X ,
w tym razie dawki winny być jednak znacznie mniejsze niż przy leaeniu
brodawek zwykłych: 3 0 0 — 3 5 0 r, 0.5 mm filtr. A l . 100 K V napięcia, w ra
zie potrzeby powtórzenie tej dawki po 6 — 8 tygodniach i — 2 razy.
Leczenie promieniami granicznymi ma wadę wywoływania przebarwie
nia naświetlanej skóry, może jednak być korzystne w dawce 250—300 r,
powtórzonych 2 — 3 razy w odstępach 10—12 dniowych.
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Charakterystyka
o g ó ł n a . Kłykciny kończyste są brodawkowatymi guzkami lub wyrośłami, umiejscowionymi najczęściej na narządach
płciowych, w miejscu przejścia skóry w błonę śłuzową, rzadziej w innych
okolicach. Czynnikami sprzyjającymi ich występowaniu są stany zapalne
i zakażenia narządów płciowych. Są one częste na narządach płciowych
u osób chorych na rzeżączkę przewlekłą oraz u prostytutek, a u pederastów
biernych w otoczeniu odbytu.
Obraz
morfologiczny
i przebieg.
Kłykciny koń
czyste rozpoczynają się jako małe brodawkowate grudki wielkości ziarenka
maku lub prosa; powiększają się one z rozmaitą szybkością, a jednocześnie
liczba ich może się powiększać bardzo znacznie. U mężczyzn usadowione
są one najczęściej w rowku pozażołędnym, na wewnętrznej powierzchni na
pletka i na żołędzi, u kobiet na błonie śluzowej przedsionka pochwy, na
wewnętrznej powierzchni warg małych, w okolicy łechtaczki i spoidła tyl
nego; spotyka się je niekiedy w otoczeniu odbytu, na skórze narządów płcio
wych, na skórze prącia, na worku mosznowym oraz na wewnętrznej po
wierzchni ud; niekiedy, aczkolwiek rzadko, są one na błonach śluzowych
jamy ustnej, a nawet w gardzieli i na błonie śluzowej cewki moczowej.
W pełni rozwoju są to grudki uszypułowane, o powierzchni brodawkowatej, tworzące wykwity kalafiorowate lub podobne do grzebieni kogu
cich. Barwa wykwitów w fałdach jest różowa łub purpurowoczerwona.
Wykwity umiejscowione na skórze i pokryte naskórkiem mogą być cieliste
lub popielatobrudne. Wykwity w fałdach, na sromie u kobiet i pod naplet
kiem u mężczyzn łatwo krwawią, są wilgotne, pokryte płynem surowiczoropnym, nader złowonnym, o zapachu swoistym; otoczenie tych wykwitów
jest zaczerwienione i wykazuje cechy zapalne.
Szybkość wzrostu kłykcin kończystych jest rozmaita, najczęściej osią
gają one wielkość ziarna fasoli lub grochu i w tym stanie pozostają czas
dłuższy, niekiedy pod wpływem aynników nieznanych lub widoanych
(ciąża) zaczynają wzrastać bardzo szybko i osiągają rozmiary pięści. Po po
rodzie mogą ulec samoistnemu zmniejszeniu. Choroba przebiega najczęściej
bez powikłań, jednak kłykciny bardzo duże, umiejscowione u mężczyzn pod
napletkiem, mogą wywierać ucisk tak znaczny, że dochodzi do zgorzeli na
pletka i przebicia kłykcin na zewnątrz; niekiedy uszkodzenie mechaniczne
kłykcin prowadzi do silnego krwotoku. Bardzo duże kłykciny u kobiet mogą
utrudnić poród. Dodać należy, że kłykciny sprzyjają zakażeniu wrzodem
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wenerycznym i kiłą. Wątpliwe, czy kłykciny kończyste mogą ulegać zwy
rodnieniu złośliwemu i być punktem wyjścia nabłoniaków. W razie obec
ności kłykcin na napletku łub żołędzi — przy odprowadzaniu napletka może
się łatwo wytworzyć zadzierzgnięcie żołędzi
(paraphimosis).

59.

C o n d y l o m a t a acuminata.

Obraz
histologiczny.
W wykwitach młodych zaznacza
się zgmbienie naskórka, obrzęk komórek warstwy Malpighiego i obecność
l i a n y c h figur podziału; stopniowo dołącza się zwyrodnienie komórek war
stwy rozrodczej; powiększają się one, stają się przezroczyste, mostki między
komórkowe występują bardzo wyraźnie skutkiem obrzęku, w komórkach
stwierdza się obecność ziaren keratohialiny. W wykwitach starszych bro
dawki są bardzo wybitnie wydłużone i rozgałęzione; naczynia ich są liczne,
rozszerzone, o cechach naczyń nowowytworzonych; tkanka łączna w ich oto
czeniu jest obrzęknięta, komórki są liczne, w wykwitach dużych stwierdza
się obecność obfitej tkanki włóknistej. Granica skórno-naskórkowa jest zaw580
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sze utrzymana; całość obrazu anatomicznego pozwala na określenie go ter
minem jibro-epithelioma
henignum.
E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Kłykciny kończyste wywołuje za
razek przesączalny, najprawdopodobniej identyczny z zarazkiem brodawek

Ryc.

60.

Kłykciny

kończyste olbrzymie
sromowych.

na

wargach

zwykłych, okazało się bowiem, że szczepienie wyciągów z tych wykwitów
wywołuje powstawanie brodawek na skórze odsłoniętej, kłykcin zaś koń
czystych na przejściu skóry w błony śluzowe. Krętki opisane w tych wykwi
tach przez Favra i Chatta najprawdopodobniej są saprofitami.
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Czynnikami sprzyjającymi zakażeniu są stany zapalne wywołane przez
obfitą wydzielinę pod napletkiem lub z narządów rodnych u kobiet, przew
lekła i ostra rzeżączka u kobiet, akty pederastii biernej.

Pęcherzyca brodawkująca, również wchodząca w rachubę przy rozpo
znaniu różnicowym, jest chorobą rzadką, stan chorych jest ciężki, wykwity
zajmują rozległe odcinki skóry, mają skłonność do wzrostu obwodowego
i nie są uszypułowane.
Najważniejszym, a czasem bardzo trudnym zadaniem jest różnicowa
nie z rozpoczynającym się kalafiorowatym nabłoniakiem. Rozstrzygnięcie
jest trudne i powinno być ustalone na podstawie badania histologicznego,
jednakże z cech klinicznych wskazać należy na większą spoistość nabłonia
ków, a czasem na obecność nacieku podstawy, co jest czynnikiem rozstrzy
gającym o rozpoznaniu.
Leczenie.
Kłykciny nieliczne, niewielkie, łatwo dostępne, naj
lepiej usunąć ostrą łyżeczką po uprzednim ich znieczuleniu chlorkiem etylu;
liczne małe kłykciny posypywać można środkami żrącymi.
Rp.: Pulvis sabinae, Aluminls

pulv. aa 3.0;

Rp.: Resordni pulv., Talci veneti aa 3.0; łub stosować przyżeganie
kwasem trójchlorooctowym, karbolowym, albo mieszanką nastę
pującą:
Rp.: Add. salicyl, i.o, Acidi"acetici
382
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Rozpoznanie
kłykcin kończystych oparte jest na ich charakterystyanym umiejscowieniu i wyglądzie; najczęściej narządy płciowe, obec
ność grudek kalafiorowatych lub podobnych do grzebieni kogucich. W roz
poznaniu różnicowym przede wszystkim uwzględnić należy lepieże płaskie
kiłowe, w których nie dochodzi nigdy do powstawania wykwitów tak du
żych jak w kłykcinach kończystych. Podstawa lepieży kiłowych jest płaska,
szeroka, nie uszypułowana i wykazuje obecność nacieku. Całość zmian kiło
wych jest wiełopostaciowa, czyli że prócz lepieży kiłowych (grudek przerosłych) stwierdza się obecność grudek zwykłych, sączących i plam kiłowych.
N i e bez znaczenia jest długi czas utrzymywania się kłykcin kończystych
i znacznie krótszy — lepieży kiłowych. Pamiętać należy również o badaniach
pracownianych, jak o poszukiwaniu krętków bladych i odczynie wiązania
dopełniacza, oraz o badaniu ogólnym chorego. W y n i k i badań pomocniczych
oceniać należy ze specjalną ostrożnością, kłykciny kończyste dotyczyć mogą
bowiem również osobników kiłowych; a krętki kłykcin kończystych podobne
mogą być do krętków bladych.
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Pod wpływem takiego postępowania kłykciny przysychają, kurczą się
i wykruszają. Poszczególne wykwity można wypalać ełektrokauterem lub nisz
czyć elektrolizą (siła prądu i — 2 miliampery). Duże guzy można usuwać
operacyjnie, najlepiej z uśpieniem ogólnym, posługując się nożyczkami, no
żem elektrycznym lub galwanokauterem; pamiętać jednak należy o możli
wości bardzo silnego krwawienia. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania
uleczenia trwałego jest usunięcie czynników sprzyjających nawrotom; ko
nieczne jest zatem uleczenie rzeżączki, zmniejszenie wydzielin z narządów
płciowych, obrzezanie napłetka lub wykonanie cięcia po linii środkowej,
porzucenie praktyk pederastycznych itd.
Leczenie promieniami X należy stosować w przypadkach wyjątkowych,
chodzi bowiem najczęściej o zmiany umiejscowione na narządach płciowych.
W razie zastosowania tego leczenia należy naświetlać dawką 3 5 0 — 4 0 0 r
przy użyciu 3 — 4 mm filtra glinowego, 120 K V napięcia prądu, w razie
potrzeby powtarzając dawkę 2—-3 razy w odstępach tygodniowych.

VI.

MIĘCZAK

ZAKAŹNY.

MOLLUSCUM

CONTAGIOSUM

Charakterystyka
ogółna.
Mięczak zakaźny polega na
powstawaniu drobnych guzków naskórkowych, wywołanych przez czynnik
zakaźny; nowotworzący się naskórek ulega charakterystycznemu dla tego
schorzenia zwyrodnieniu.
O b r a z k l i n i c z n y . Mięczak zakaźny rozpoczyna się od zjawie
nia się małych guzków stopniowo powiększających się, rzadko przekracza
jących jednak rozmiary ziarna grochu. Barwa tych guzków jest cielista łub
różowa, niekiedy żółta; czasem są one nieco przeświecające i przypominają
masę perłową; kształt ich jest okrągły, podstawa nieco przewężona, na szczy
cie znajduje się zaklęśnięcie pępkowate. Otoczenie i podstawa ich nie wy
kazują nacieku lub zmian zapalnych.
Przy ucisku bocznym i na podstawę guzka, z jego środkowej zakłęśniętej aęści wydobywa się tkanka ziarnista, biała, lśniąca, przypominająca
masę perłową; czasem wydostaje się przy tym czop brodawkowaty o dosyć
znacznej spoistości.
Opisane guzki mogą być pojedyncze łub, co bywa częściej, liczne;
zazwyczaj są one zgrupowane, czasem układają się Unijnie, widocznie
skutkiem przenoszenia zarazka przy drapaniu. Najczęstszym siedliskiem
tych guzków są dłonie i przedramiona oraz skóra twarzy; mogą być umiej
scowione nawet na powiekach, wywołując zapalenie spojówek i rogówki.
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Ryc. 6 i .

M o U u s c u m contagiosum.

Obraz
histologiczny.
D l a zrozumienia obrazu histologicz
nego należy wziąć pod uwagę, że istota zmian polega na zgrubieniu naskórka
i bujaniu jego w postaci tworów palczastych, skierowanych w głąb; odbywa
się zatem proces odwrotny do tego, jaki widujemy w brodawkach, kiedy bu
jający naskórek wzrasta na zewnątrz. Wskutek zwyrodnienia komórek na
skórkowych, zaródź ich pęcznieje, komórki powiększają się, przybierają
384
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wreszcie często widuje się je na narządach płciowych. Niekiedy rozsypane
są one na skórze całego tułowia, tworząc osutkę uogólnioną.
Początek choroby zazwyczaj jest nagły, jednak po pewnym czasie zmiany
ustalają się i choroba wkracza w okres przewlekły, utrzymując się bez zmian
nader długo. Niekiedy guzki ustępują samoistnie bez pozostawienia zmian
trwałych, jedynym, lecz rzadkim powikłaniem jest dołączanie się zmian rop
nych; wtedy otoczenie guzka czerwienieje, wykwit powiększa się, skupia
się w nim płyn ropny, który po pewnym czasie razem z treścią guzka wy
dziela się na zewnątrz.
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kształty jajowate, corpora mollusci, dawniej ujmowane jako zarazek swoisty
tego schorzenia. Ciałka te wypełniają środkową część zrazika, zewnętrzna
część którego zbudowana jest z komórek o cechach bardziej prawidłowych.
Same zraziki oddzielone są cienkimi warstwami tkanki łącznej.
Etiologia
i patogeneza.
Choroba wywołana jest przez
zarazek przesączalny, zakażenie następuje przez wszczepienie go z zewnątrz
w uszkodzony naskórek; czas wylęgania choroby jest rozmaity i waha się
od kilkunastu dni do kilku miesięcy. Widuje się je częściej u dzieci i u osob
ników młodocianych. Aczkolwiek zarazek nie jest jeszcze wykryty, można
przypuszczać, że należy on do zarazków pasożytujących w zarodzi lub w ją
drze i pokrewnych do ciałek Guarnleriego w krowiance i Negriego we
wściekliźnie; są to tak zwane chlamydoza — strongyloplasma.
Leczenie.
Leczenie polega na usunięciu wykwitu, co może być
dokonane przez wyciśnięcie treści guzków z następowym przyżeganiem
ubytku nalewką jodową lub kwasem karbolowym; można również zeskro
bać wykwit ostrą łyżeczką, zniszczyć elektrolizą ( i — 2 m A siły prądu) albo
jakimkolwiek bądź innym sposobem.
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Z A P A L E N I E ŻOŁĘDZI. W R Z Ó D W E N E R Y C Z N Y .
OSTRE O W R Z O D Z E N I E SROMU
I.

ZAPALENIE

ŻOŁĘDZI

I

NAPLETKA

BALANITIS E T BALANOPOSTHITIS

EROSIVA

Charakterystyka
ogólna.
Ws'ród rozmaitych zapalnych
schorzeń żołędzi i napletka wyróżnia się charakterystycznymi cechami postać
wywołana przez zakażenie krętkami. Istota zmian polega na powierzchow
nym stanie zapalnym; choroba ma przebieg ostry, dobrotliwy, znamionuje
ją powstawanie licznych okrągłych i festonowatych ubytków naskórka; cho
roba nie pozostawia odporności.
O b r a z m o r f o l o g i c z n y . Zmiany umiejscowione są na żołędzi
i na wewnętrznej powierzchni napłetka, mają układ symetryczny, wykazują
największe nasilenie w rowku pozażołędnym oraz w uchyłkach sąsiadują
cych z wędzidełkiem. Początkowo zjawia się biaława plama, przekształcająca
się skutkiem złuszczania obumarłego nabłonka w wykwit czerwony, wilgotny,
kształtu okrągłego łub owalnego, łączący się z podobnymi wykwitami w są
siedztwie. Doprowadza to do powstawania dużych powierzchni o brzegach
festonowatych, pokrytych cuchnącą, ropną wydzieliną i ograniczonych strzę
pami zmacerowanego naskórka. Zmiany te nie przekraczają stykających się
powierzchni żołędzi i napłetka i nigdy nie przechodzą na błonę śluzową
cewki. Choroba dotyczy prawie wyłącznie mężczyzn, chociaż spostrzegamy
ją również u kobiet; w tych razach na błonie śluzowej przedsionka pochwy
powstają okrągłe, łączące się wzajemnie erozje, całkowicie podobne do opi
sanych na żołędzi u mężczyzn.
Przebieg
schorzenia
i powikłania.
Choroba wy
stępuje częściej u osobników z długim, wąskim napletkiem, skłonnych do
pocenia nadmiernego i z obfitą wydzieliną z gruczołów łojowych żołędzi;
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nie występuje ona nigdy u osobników obrzezanych; zaniedbania higieniczne
i wysoka ciepłota sprzyjają jej powstawaniu. Zazwyczaj nie udaje się zauwa
żyć czynników wywołujących chorobę, niekiedy jednak powstaje ona w na
stępstwie stosunku płciowego, czasem nieprawidłowego (per os, cunnilingus); zauważono również, że niektóre kobiety mogą być rozsadnikami scho
rzenia, co wskazuje na jego pochodzenie zakaźne. Dodać należy, że doświad
czenia z przeniesieniem choroby na żołędź i na napletek zwierząt dają czę
sto wynik dodatni. Z doświadczeń tych wynika, że okres wylęgania choroby
jest krótki; podług Bataille'a i Berdala rozpoczyna się ona bezpośrednio po
zakażeniu. Przy tym uprzednie uszkodzenie naskórka żołędzi nie jest nie
zbędne. Rozwój zmian jest szybki, gwałtowny, a już po 24 godzinach po
zakażeniu występuje zaczerwienienie, po 48 godzinach zmętnienie naskórka,
świadczące o rozpoczęciu się jego nekrobiozy, a po 5 — 6 dniach istnieją licz
ne, typowe erozje, powyżej opisane.
Napletek obrzęka, odprowadzenie jego poza żołądź staje się trudne,
wydzielina ropna w worku napletkowym jest gęsta, obfita, chory odczuwa
lekki ból i pieczenie. Gruczoły chłonne pachwinowe mogą być nieco po
większone, a nawet bolesne; są one twarde, przesuwalne, nie zmieniają swego
kształtu i cechami swymi przypominają gruczoły chłonne w kiłe wczesnej;
w przypadkach ciężkich może powstać zapalenie naczyń chłonnych prącia.
Choroba ma przebieg dobrotliwy i nawet bez leczenia pod wpływem
już samej czystości przemija. Czasem jednak na żołędzi lub w rowku poza
żołędnym rozwijają się owrzodzenia o kształcie nieprawidłowym, o dnie
pokrytym tkanką zgorzelinową; niekiedy zgorzel sięga bardzo głęboko i do
prowadza do zniszczenia znacznej części napletka lub żołędzi. Jest to jednak
niewątpliwie powikłanie zarazkami bardziej zjadliwymi.
Z m i a n y a n a t o m i c z n e polegają na powierzchownym, ostryni
stanie zapalnym; naskórek jest obrzęknięty, zawiera dużą ilość leukocytów,
powierzchowne jego warstwy są zwyrodniałe, częściowo złuszczone. Naczy
nia krwionośne i chłonne są rozszerzone i przekrwione; jeśli złuszczanie na
błonka dochodzi do szczytów brodawek, są one uszkodzone, czym też tłu
maczy się łatwość krwawienia.
E t i o l o g i a . Obecnie przypuszcza się, że chorobę wywołuje krętek
załamujący światło, spirochaete rejringens, i prątek wrzecionowaty, bac. jusiformis, znajdujące się w dużych ilościach nie tylko w wydzielinie ropnej,
ale również w głębi tkanek, co można stwierdzić badaniem histologicznym.
Istnieje jednak niewątpliwie okres saprofitowania i nosicielstwa zarazków,
znajdują się one bowiem również i u osobników nie wykazujących obja
wów chorobowych.
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Wreszcie pamiętać należy, że plamy kiłowe sączące, maculae eroswae,
i powierzchowne grudki kiłowe mogą również przypominać omawianą po
stać zapalenia żołędzi. D l a zróżnicowania ważne jest, że wykwity kiłowe nie
krwawią, zazwyczaj istnieją nie tylko plamy, lecz również grudki (polimor
fizm zmian), krętki blade mają inne cechy, a odczyn Wassermanna w kile
jest dodatni.
O ile rozpoznanie zakaźnego zapalenia żołędzi i napłetka u mężczyzn
jest łatwe, o tyle rozpoznanie tych zmian na błonie śluzowej pochwy, na
pletka i główki łechtaczki u kobiet jest bardzo trudne. Główną przyczyną
tego jest ta okołiczność, że jest ono mało znane. 21miany polegają na po
wierzchownych przeczosach, erozjach o brzegach festonowatych, pokrytych
obfitą wydzieliną ropną, łatwo krwawiących, wywołujących uczucie silnego
swędzenia i palenia. Zmiany usadowione są na błonie śluzowej przedsionka
pochwy, na główce łechtaczki, na wewnętrznej powierzchni warg mniej
szych. Rozpoczynają się one nagle i mają przebieg ostry. W ropnej wy
dzielinie stwierdza się mnóstwo krętków załamujących światło i prątków
wrzecionowatych.
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R o z p o z n a n i e tej postaci zapalenia napletka i żołędzi jest łatwe
i powinno być oparte na stwierdzeniu szybkiego szerzenia się zmian, na
występujących jednoczes'nie objawach podmiotowych i obecności powierz
chownych, pełzakowatych erozji, pokrytych obfitą wydzieliną ropną. Po
twierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie w wydzielinie licznych krętków
załamujących światło i prątków wrzecionowatych. D l a wykazania krętków
żywych badanie powinno być wykonane z użyciem techniki ciemnego pola.
D l a barwienia materiału utrwalonego najbardziej odpowiednie są barwniki
anilinowe, a mianowicie kryształ fioletu lub fuksyna karbolowa. W rozpo
znaniu różnicowym należy wyłączyć rzeżączkę cewki; u osobników z naplet
kiem wąskim, jeśli nie udaje się go odprowadzić, niekiedy trudno bywa roz
strzygnąć, czy wydzielina pochodzi z cewki czy z worka napletkowego;
najpewniejszym sposobem jest zbadanie wydzieliny pod mikroskopem. Nie
kiedy zapalenie żołędzi wikła inną chorobę narządów płciowych, np. objaw
pierwotny kiłowy, wrzód weneryany, kłykciny kończyste. D l a tego też na
wet w obliczu niewątpliwego zapalenia żołędzi i napletka wyłączyć należy
współistnienie innych chorób, w pierwszym rzędzie wymienionych, sprzyja
jących występowaniu zmian zapalnych worka napletkowego. W tym celu
konieczne jest dokładne zbadanie wszystkich uchyłków worka napletkowego,
co jest trudne u osobników z napletkiem długim i wąskim. Wszystkie wy
kryte owrzodzenia i ubytki powinny być zbadane mikroskopowo dla wy
krycia lub wyłącznie obecności krętków bladych i prątków Ducrey'a.

Zapalenie żołędzi. Wrzód weneryczny. Ostre owrzodzenie sromu

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

L e c z e n i e . W razie możliwości odprowadzenia napletka należy
dokładnie obmyć worek napletkowy rozczynem nadmanganianu potaso
wego I : 1000, po czym nasmarować całą żołądź i napletek 2 % rozczynem
azotanu srebrowego; poprawa jest bardzo szybka i już po 2 — 3 dniach na
stępuje uleaenie.
Jeśli napletek jest wąski i nie udaje się go odprowadzić, należy wy
płukać worek rozczynem 1:1000 azotanu srebrowego, a potem nasmarować
żołądź i wszystkie uchyłki worka maścią MikuUcza:
Rp.: Argenti nitrici o . i . Balsami peruviani i.o, Yaselini ad lo.o.

II.

W R Z Ó D W E N E R Y C Z N Y . W R Z Ó D MIĘKKI. U L C U S Y E N E R E U M . U L C U S

MOLLE

Charakterystyka
ogółna.
Wrzód weneryczny jest scho
rzeniem zakaźnym, przenoszonym zazwyczaj przez stosunek płciowy. Naj
częstszym jego siedliskiem są narządy płciowe, może on jednak być luniejscowiony w innych okolicach, częściej na skórze, znacznie rzadziej na bło
nach śluzowych. Wrzód weneryczny jest schorzeniem miejscowym, wywołu
jącym jednak zmiany ogółne, związane z przestrojem alergicznym skóry oraz
ze zjawieniem się odczynów odpornościowych surowiczych i tkankowych.
Najczęstszym powikłaniem wrzodu wenerycznego jest przejście stanu za
palnego na gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa i ich rozpad ropny.
Przebieg wrzodu wenerycznego jest ostry, jednakże może się on przeciągnąć
na kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Schorzenie nie pozostawia odpor
ności i może powtarzać się wielokrotnie.
E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Zarazek wywołujący wrzód we
neryczny wykryty został przez Ducreya w roku 1889; wobec tego jednak,
że Dnna poświęcił histologii wrzodu wenerycznego dużo uwagi i wykazał
obecność zarazka w tkance, nierzadko nosi on nazwę prątka Ducreya—Unny.
Jest to prątek mały, długości i.o—1.5 mikrona i około 0.3—0.5 mikrona
szerokości, pozbawiony ruchów własnych, nie barwiący się podług Gramma,
barwiący się zasadowymi barwnikami anilinowymi; kształt prątka zabarwio
nego ulega pewnym wahaniom, toteż w tym samym preparacie sąsiadują
prątki małe, zbliżone do ziarniaków (Coccobacillus),
inne o wskazanym po
wyżej kształcie, niekiedy przewężone w części środkowej i zbliżone do
dwoinek —• diplobacillus, a wreszcie nieco wygięte, łódeczkowate (formes
en naveUe). W tkance przybiera ten prątek bardzo charakterystyczny układ
smug łub warkoczy, niekiedy bardzo długich; zależy to, jak się zdaje, od
obecności w jego otoczeniu wydzieliny galaretowatej; w ropie układ ten jest
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rzadszy, prątki leżą tu częściej osobno lub w małych grupkach, luźno
lub sfagocytowane przez ciałka ropne i makrofagi. N a podłożach sztucznych,
w szczególności na płynnych, prątki układają się w długich smugach, przy
pominających paciorkowce, co tłumaczy nazwę streptobacHlus, nadaną prąt
kom wrzodu wenerycznego.
Otrzymanie czystej hodowli Ducreya jest trudne ze względu na za
nieczyszczenie owrzodzenia gronkowcem i innymi bakteriami; po przeszcze
pieniu wydzieliny owrzodzenia na skórę zdrową, po upływie 2 4 — 3 6 godzin
powstaje krostka o treści zawierającej czystą hodowlę prątków wrzodu we
nerycznego. Prątek Ducreya wzrasta na podłożach płynnych lub stałych, za
wierających krew odwłóknioną, najlepiej króliczą; jest on tlenowcem, rośnie
jednak również w warunkach beztlenowych (Nicolau i Banciu); nie za
traca on swych właściwości chorobotwórczych nawet po kilkudziesięciu
przeszczepieniach na pożjrwkach sztucznych. Prócz człowieka jest on choro
botwórczy dla małp i królików, wykwity powstające u tych zwierząt są jed
nak mniej zjadliwe i wykazują dużą skłonność do samouleczenia; nie wy
twarza on toksyn i endotoksyn.
Prątek Ducreya przenoszony jest bezpośrednio z osobnika chorego na
zdrowego, najczęściej drogą kontaktu płciowego; warunkiem niezbędnym
dla zakażenia jest obecność uszkodzenia naskórka, przez które prątek prze
nika do skóry właściwej. Odporność osobnicza i rasowa na zakażenie prąt
kiem Ducreya ulega pewnym wahaniom, nigdy jednak nie osiąga nasilenia
uniemożliwiającego zakażenie.
Wrzód weneryczny wystąpić może w każdej okolicy powłok, skóra jest
jednak podatniejsza na zakażenie niż błony śluzowe.
Epidemiologia.
Wrzód weneryczny należy do schorzeń ma
jących duże znaczenie społeczne. N a ogół jest to choroba warstw uboższych
i zaniedbanych pod względem higieny; w społeczeństwach o wyższym po
ziomie życia, przyzwyczajonych do czystości należy ona do rzadkości. Szcze
gólnie częsta jest ona wśród prostytucji wielkomiejskich przedmieść i prole
tariatu ulicznego. Jest ona częstsza w okresach wstrząsów politycznych i spo
łecznych, masowych przesiedleń ludności i wojen; okolice o dużym ruchu
ludności, jak np. miasta portowe, obfitują we wrzód weneryczny, okolice
położone dalej od ośrodków wielkiego ruchu są całkowicie oszczędzane.
Liczba przypadków wrzodu wenerycznego szybko wzrasta w razie zubożenia
ludności i rozluźnienia kontroli nad nierządem, toteż nie można odmówić
pewnej słuszności poglądowi, że działalność władz sanitarno-Iekarskich
w dziedzinie zwalczania chorób wenerycznych może być oceniona na podsta
wie zapadalności na wrzód weneryczny. W czasie i po pierwszej wojnie
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światowej nastąpił znaczny wzrost zachorowań na wrzód weneryczny, co,
zdaje się, związane było z przybyciem dużej ilości wojska z Afryki Północnej,
gdzie schorzenie panuje endemicznie i jest bardzo rozpowszechnione. Prócz
przyczyn społecznych, wyżej wymienionych, wpływających na szerzenie się
zarazy, pewną rolę zdaje się odgrywać wzrost zjadliwości prątka następujący
z przyczyn nieznanych.
Częstość wrzodu wenerycznego u mężczyzn jest znacznie większa niż
u kobiet, a stosunek zapadalności może być szacowany jak i do 15—20. Tłu
maczy się to mniejszą wrażliwością błony śluzowej narządów rodnych kobiet
na to zakażenie. W związku z powyższym wspomnieć należy, że możliwość
nosicielstwa prątków Ducreya przez kobiety, rozważana przez Miliana, Pautriera i innych, nie ulega obecnie wątpliwości, wykazano bowiem obecność
prątków w wydzielinie z pochwy i błony śluzowej kobiet nie wykazujących
objawów chorobowych (Bruck).
W świetle tego zrozumiały staje się spo
sób szerzenia tego schorzenia, zazwyczaj tak bardzo bolesnego, że spółkowanie jest prawie niemożliwe.
Obraz
morfologiczny
i przebieg
schorzenia.
Ściśle biorąc okres wylęgania wrzodu wenerycznego nie istnieje, zmiany
chorobowe rozpoczynają się bowiem bezpośrednio po wtargnięciu prątków;
po upływie zaś 2 4 — 4 8 godzin w miejscu wtargnięcia ich jest już powierz
chowna krostka. Wobec tego jednak, że pokrywa krostek tych jest bardzo
cienka i szybko pęka, zazwyczaj widzimy chorobę już po pęknięciu krostki,
kiedy istnieje wrzodziejący ubytek. Ubytek ten szybko się powiększa, spra
wiając choremu dolegliwości, z powodu których zwraca się on do lekarza.
W tym czasie, 5 — 7 dni po zakażeniu, stwierdza się już obecność owrzodze
nia typowego o cechach następujących.
Najczęstszym umiejscowieniem wrzodów wenerycznych są narządy
płciowe; u mężczyzn znajdują się one zazwyczaj na wędzidełku, w rowku
pozażołędnym oraz na brzegu napletka, jeżeli jest on długi i wąski; ujście
cewki, skóra żołędzi i prącia oraz worek mosznowy są zajęte rzadziej; u ko
biet umiejscowione bywają one najczęściej na spoidle tylnym oraz na we
wnętrznej powierzchni warg małych i dużych, w okolicy odbytu, rzadziej
na błonie śluzowej szyjki macicznej i pochwy oraz na owłosionej części warg
i w ich okolicy. Poza tymi miejscami, poniekąd typowymi, zajęta może być
każda okolica skóry lub błon śluzowych zewnętrznych.
Rozmiary owrzodzenia są początkowo małe, około I / 2 — ^ milimetra,
powiększają się jednak szybko, osiągając wielkość rozmaitą w zależności
od umiejscowienia i czasu trwania.
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Kształt owrzodzeń najczęściej jest nieregularny, zatokowaty, co wystę
puje najwyraźniej na owrzodzeniach starszych i jest ważną cechą odróżnia
jącą wrzody weneryczne od kiłowych objawów pierwotnych, mających za
zwyczaj kształt prawidłowy.

Podstawa owrzodzenia w przypadkach typowych nie wykazuje nacieczenia, ani tym mniej stwardnienia chrząstkowatego; zazwyczaj jest ona nie
znacznie obrzęknięta i ciastowata, miękka, co jest cechą tak bardzo charakte
rystyczną, że znalazło wyraz w nazwie — wrzód miękki (ulcus
molle).
W okolicznościach specjalnych podstawa wrzodu może być twarda; zdarza
się to częściej na owrzodzeniach w okolicy wędzidełka lub też po przyżeganiach ciałami żrącymi, w szczególności azotanem srebrowym.
Wydzielina owrzodzenia jest dosyć obfita, ropna lub krwaworopna,
znajdują się w niej mniej lub więcej liczne prątki Ducreya.
Objawy podmiotowe: owrzodzenia są bardzo bolesne, zwłaszcza w ra
zie umiejscowienia w okolicach ulegających częstym, nawet nieznacznym
urazom, np. w okolicy odbytu, na zewnętrznym brzegu napletka itd.
Liczba owrzodzeń. Owrzodzenia są najczęściej liczne, przy tym sąsia
dujące mogą łączyć się w jedno większe. Liczne są one wskutek wtargnięcia
prątków jednocześnie w kiłku miejscach lub, co zdarza się częściej, skutkiem
przeszczepienia się zarazka w pobliżu już istniejącego owrzodzenia. Wystę
puje to szczególnie wyraźnie, jeśli owrzodzenie znajduje się w uchyłku lub
w fałdzie skóry, gdzie gromadzić się może wydzielina (worek napletkowy,
odbyt, spoidło tylne). W okolicach odsłoniętych, np. u osobników obrze
zanych, utrzymujących się czysto lub w okolicach oczyszczanych w sposób
naturalny, jak np. w ujściu cewki, owrzodzenie jest zazwyczaj pojedyńcze,
toteż liczba wykwitów nie powinna być uważana za warunek konieczny do
rozpoznania wrzodu wenerycznego.
Rozwój owrzodzeń jest szybki, ostry, najczęściej jednak po osiągnięciu
wielkości monety 20-groszowej dalszy jego wzrost zatrzymuje się, brzegi
przypłaszczają się, ropienie zmniejsza się i owrzodzenie może ulec zagoje
niu z wytworzeniem blizny. Niekiedy natomiast owrzodzenie utrzymuje się
długo, nie wykazując tendencji do gojenia.
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Brzeg owrzodzeń jest wałowaty, lekko wzniesiony, otoczony zapalną
obwódką i podminowany, podryty, lekko zwisający nad wrzodziejącym
ubytkiem.
D n o owrzodzenia jest nieregularne, szczelinowate lub kraterowate, po
kryte nierówną ziarniną, łatwo krwawiącą, wśród której widoczne bywają
drobne ropnie
(microabscessus).

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Zapalenie żołędzi. Wrzód weneryczny. Ostre owrzodzenie sromu

Zmiany
w
naczyniach
i
gruczołach
chłon
n y c h . Prątek Ducreya przeniknąć może do okolicznych naczyń i gruczo
łów chłonnych, wywołując w nich ostre zmiany zapalne o cechach charak
terystycznych. Następuje to jednak nie zawsze, zmiany w układzie chłonnym
są bowiem powikłaniem wrzodu wenerycznego, a nie stałym etapem w jego
rozwoju.
Zmiany w naczyniach chłonnych częstsze są u mężczyzn i dotyczą na
czyń skóry powierzchni grzbietu prącia, gdzie zjawiają się powrózkowate
zgrubienia, a na nich mały, bolesny guzek, szybko powiększający się, osią
gający wielkość grochu lub orzecha, uwypuklający powłoki, które czer
wienieją.
Guzek ten wkrótce rozmięka na szczycie i przekształca się w ropień,
po pęknięciu którego powstaje owrzodzenie o cechach charakterystycznych
dla wrzodu wenerycznego. Pochodzenie tych ropni tłumaczy się zatorami
bakteryjnymi w naczyniach chłonnych i powstawaniem wrzodu wenerycz
nego drogą przerzutu.
D y m i e n i c a. Bubo inguinalis.
Zakażenie gruczołów chłonnych
w przebiegu wrzodu wenerycznego jest znacznie częstsze niż naczyń chłon
nych. Niektórzy twierdzą, że zmiany w nich występują w l/^ przypadków,
podług danych mojej kliniki — nie częściej niż w jednej dziesiątej. Me
chanizm ich powstawania polega na przechodzeniu prątków drogą krążenia
chłonki do okolicznych gruczołów.
Powikłanie to częstsze jest u mężczyzn i dotyczy zwykle gruczołów
pachwinowych, rzadziej gruczołów innych okolic. Zmiany występują zazwy
czaj po stronie owrzodzenia, rzadziej po przeciwnej (luniejscowienie skrzy
żowane łub obustronne). Powikłanie to częstsze jest przy umiejscowieniu
wrzodu wenerycznego na wędzidełku, co tłumaczyć należy obfitością naczyń
chłonnydi w tej okolicy; sprzyja mu ruchliwy tryb życia i zastój wydzieliny
skutkiem zaniedbań higienicznych lub nieodpowiedniego leczenia.
Objawy występują nagle, zazwyczaj pomiędzy 7 a 14 dniem choroby
i polegają na bolesności i obrzmieniu gruczołów chłonnych. Zmiany dotyczą
jednego łub kilku gruczołów sąsiadujących, które szybko się powiększają, zra
stają i wytwarzają bolesny guz wielkości jaja gołębiego, kurzego, a nawet
większy, uwypuklający powłoki, które wykazują zmiany zapalne. Guz ten
umiejscowiony jest w górnej zewnętrznej części trójkąta Scarpy, nad wiązad
łem Pouparta; stopniowo zbliża się on do powierzchni, początkowo jest bardzo
twardy i bolesny; wkrótce na jego szczycie zjawia się chełbotanie, a z chwilą
przebicia torebki przez ropę bolesność się zmniejsza i pod skórą wyczuwa
się duży chełboczący ropień, niebawem opróżniający się na zewnątrz. Treść
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Ryc. 6 2 .

Wrzód weneryczny palca.

Wrzód
weneryczny
nietypowy
i
powikłany.
Wrzód
weneryczny
pozapłciowy.
Umiejscowienie pozapłciowe wrzodów wenerycznych nie jest częste. Najczęstsze są wrzody we
neryczne palców, umiejscowione przy paznokciach. Wrzody weneryczne
innych okolic, z wyjątkiem okolic odbytnicy, o czym będzie mowa poniżej,
są znacznie rzadsze; szczególnie zaś rzadko występują one na błonach ślu
zowych warg i jamy ustnej, co — biorąc pod uwagę możliwość zakażenia
przy stosunkach per os — jest uderzające i świadczy o małej zjadliwości
prątka Ducraya dla błon śluzowych. Cechy kliniczne wrzodów wenerycznych
pozapłciowych są takie same, jak wrzodów wenerycznych umiejscowionych
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ropnia jest zawyczaj jałowa, krwawo-ropna, często barwy czekoladowej;
jeśli zawiera ona prątki Ducreya, następuje zakażenie ścianek przetoki, która
upodabnia się do wrzodu wenerycznego. Gojenie takiego owrzodzenia jest
zwykle bardzo powolne.
Czasem sprawa przybiera inny obrót; powiększony gruczoł chłonny
przez czas dłuższy nie wykazuje tendencji do rozpadu ropnego; po upły
wie kilku tygodni powstają w nim liczne drobne ropnie, przebijające się na
zewnątrz. Powstaje wówczas jedna lub kilka przetok, wąskich, krętych, wy
dzielających przez czas bardzo długi treść surowiczo-ropną. Przetoki te mogą
się łączyć, brzegi ich przekształcają się w owrzodzenia pełzakowate o ce
chach wrzodów wenerycznych. Związek tej odmiany ropnego zapalenia grua o ł ó w chłonnych z tak zwaną czwartą chorobą weneryczną, czyli ziarnicą
pachwin (lymphogranulomatosis
inguinalis) nie zupełnie jest jasny.
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na narządach płciowych, zwraca jednak uwagę rzadkość dymienie w tych
razach. Mimo typowego wyglądu, rozpoznanie wrzodów wenerycznych poza
płciowych jest trudne; najczęściej opiera się ono na wyłączeniu innych spraw
chorobowych, zwłaszcza przynokcicy i objawu pierwotnego, a przede wszyst
kim na wyniku badania bakteriologicznego, które powinno być wykonywane
we wszystkich nietypowych owrzodzeniach.
Wrzody weneryczne w okolicy odbytnicy nie należą do rzadkości, w i 
duje się je niekiedy u homoseksualistów biernych, znacznie częściej jednak
u kobiet z wrzodami wenerycznymi narządów płciowych. Wskutek spływa
nia wydzieliny, a być może podczas czynności higienicznych po wypróżnie
niu, zarazek razem z wydzieliną spływa wzdłuż szpary sromowej i przeszcze
pia się na skórę w otoczeniu odbytu na zewnątrz od zwieracza, prawie nigdy
natomiast na błonę śluzową odbytnicy. Swym rozwojem i przebiegiem te
owrzodzenia nie różnią się od owrzodzeń narządów płciowych, ich cechy
morfologiczne są jednak odrębne. Zależy to od znacznego bujania ziarniny
brzegów owrzodzenia, skutkiem czego powstają duże grzybiaste wyrośła
całkowicie pokrywające owrzodzenia, ukryte u ich podstawy i widoczne do
piero po wygładzeniu fałdów odbytnicy i zbadaniu podstawy wymienionych
wyrośli. Zaznaczyć należy, że wyrośla te łudząco przypominają stare, zbliznowaciałe i opróżnione guzy krwawnicowe.
Jedną z najbardziej stałych i wybitnych cech towarzyszących tym owrzo
dzeniem jest bardzo silna bolesność samoistna i podczas wypróżnienia.
Może ona być tak dokuczliwa, że chory powstrzymuje się od wypróżnień
po kilka dni. Badanie obiektywne początkowo nie wyjaśnia przyczyny tej
dolegliwości i dopiero po wygładzeniu fałdów ukazuje się owrzodzenie
szczelinowate, ropiejące, często o brzegach podminowanych, o kształcie nie
regularnym.
Wrzody weneryczne grudkowe i wyniosłe, ulcus venereum papulosum
s. elevaium. Skutkiem znacznego bujania ziarniny •—• owrzodzenia nie wy
twarzają ubytku, lecz grudkę nieco wyniosłą, o kształcie regularnym, okrą
głą, przypominającą objaw pierwotny. Podług Miliana ten rodzaj wrzodów
wenerycznych występuje wyłącznie u osobników kiłowych, z czym jednak
nie można się zgodzić.
Wrzody weneryczne przytorebkowe, ulcus venereum folliculare; w ra
zie zakażenia prątkiem Ducreya ujść torebek włosowych, co widuje się na
zewnętrznej powierzchni dużych warg sromowych u kobiet, powstają owrzo
dzenia bardzo liczne; początkowo są to drobne czerwone grudki i owrzo
dzenia wielkości ziarnka maku, otaczające włos. Zmiany takie powstają
wskutek zakażenia skóry wydzieliną ropną, spływającą z dużego owrzodze-
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nia w sąsiedztwie. Zaniedbania higieniczne oraz skłonność do pocenia nad
miernego sprzyjają ich powstawaniu.
Wrzód weneryczny ujścia cewki na ogół wykazuje takie same cechy, jak
inne wrzody weneryczne, jednak nie tak wybitnie wyrażone. Zazwyczaj jest
to wrzód pojedynczy, o brzegach tylko nieznacznie podminowanych. Rozpad
tkanki może być jednak bardzo wybitny, toteż nierzadko otoczenie otworu
cewki przekształca się w głębokie, drążące owrzodzenie. Wrzody weneryczne
w okolicy ujścia cewki są zazwyczaj wrzodami mieszanymi.
Wrzód weneryczny żrący; czasem wrzód weneryczny wykazuje dużą
zjadliwość, szybko szerzy się obwodowo, niszcząc tkanki i nie wykazując
tendencji do samouleczenia. Owrzodzenia takie mogą powstać w miejscu
wtargnięcia prątków z zewnątrz lub też rozwijać się w okolicy przetok po
pękniętej dymienicy, gdzie są one szczególnie duże i osiągają czasem
wielkość dłoni. Cechy morfologiczne takich wrzodów nie różnią się od
wrzodów wenerycznych zwykłych, jednak zniszczenie tkanki może być bar
dzo znaczne. Niekiedy zniszczeniu ułega cały napletek lub żołądź. Przyczyny
takiego przebiegu wrzodów wenerycznych nie są znane; zdarzyć się to może
u osobników z dobrym ogólnym stanem zdrowia; prątki wywołujące te
owrzodzenia nie różnią się swymi cechami biologicznymi od prątków zwyk
łych, gdyż u osobników innych, a nawet u tego samego w innych okolicach,
wywołują wrzody weneryczne o przebiegu normalnym. Niekiedy przyczyną
takiej złośliwości jest kiła utajona lub zakażenia mieszane. Wrzody wene
ryczne żrące spotykamy nie częściej niż w 0 . 5 — 1 % przypadków.
Wrzód mieszany, ulcus mixtum. Wrzodem mieszanym nazywamy wy
kwit powstający skutkiem zakażenia prątkiem Ducreya i krętkiem bladym;
początkowo wykazuje on cechy wrzodu wenerycznego, stopniowo wygląd
jego zmienia się i po upływie 3 tygodni występują w nim cechy kiłowego
objawu pierwotnego.
Wrzód weneryczny u osobników kiłowych przybiera czasem cechy
odrębne, na co zwrócił uwagę Milian, co też całkowicie potwierdzam. Pod
stawa jego bywa u tych chorych nacieczona, dno jest lekko lśniące, a skłon
ność do szerzenia się obwodowego nieco mniejsza niż w zwykłych wrzodach
wenerycznych. Dlatego przypomina on niekiedy grudkę kiłową i tylko bada
nie mikroskopowe wykrywa w nim obecność prątków Ducreya.
S t a n o g ó l n y chorych z wrzodem wenerycznym jest dobry, cho
roba nie wpływa na stan zdrowia, a skargi chorych dotyczą jedynie bo
lesności owrzodzeń. W razie zjawienia się dymienicy ciepłota ciała chorych
wzrasta, a we k r w i występuje leukocytoza. Zmiany ciekawsze z punktu wi
dzenia immunobiologii rozwijają się w tkankach i w sokach ustroju.
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Zakażenie prątkiem Ducreya, nawet wielokrotne, albo też powikłane
dymienicą, nie prowadzi do rozwoju odpornos'ci, toteż przebycie wrzodu
wenerycznego nie chroni przed nowym zakażeniem. W ustroju powstają
jednak zmiany świadczące o udziale w chorobie procesów odpornościowych
ogólnych. Skóra wykazuje wzrost odczynowości (hiperergię) w stosunku
do prątków Ducreya: po wstrzyknięciu zawiesiny zabitych prątków u osob
ników chorych i u takich, którzy przebyli wrzód weneryczny, w miejscu
wstrzyknięcia występuje odczyn zapalny, utrzymujący się kilka dni. Odczyn
ten, noszący nazwę odczynu Reenstierny, występuje już po 7—8 dniach po
zakażeniu i utrzymuje się kilka miesięcy, a czasem kilka łat po przebyciu
choroby; jest on silniejszy w razie rozwoju dymienicy; u osobników, którzy
nie chorowali na wrzód weneryczny jest on ujemny. Odczyn ten polega na
obecności przeciwciał swoistych i jest wyrazem przestroju alergicznego
tkanek w stosunku do prątka Ducreya i jego produktów życiowych; może
on być porównany do odczynu tuberkulinowego w gruźlicy.
W surowicy krwi osobników dotkniętych wrzodem wenerycznym wy
stąpić może również odczyn wiązania dopełniacza z antigenem swoistym,
sporządzonym z produktów rozpadu gruczołów chłonnych; może on być
dodatni już w 8—12 dniu choroby, jest częstszy i silniejszy u osobników
z dymienicą, utrzymuje się czas rozmaity, na ogół krócej jednak od odczynu
skórnego. Skutkiem dużych trudności z przygotowaniem antigenu i małej
swoistości nie ma on jednak doniosłości praktycznej.
Odczyn Wassermanna, czyli odczyn wiązania dopełniacza z antigenem
kiłowym, jest we wrzodzie wenerycznym ujemny; jednakże niekiedy wystę
puje słabo nasilony, szybko przemijający odczyn dodatni; zjawisko to jest
częstsze w razie obecności owrzodzeń bardzo dużych, utrzymujących się od
długiego czasu oraz w przypadkach powikłanych dymienicą.
Zmiany histologiczne.
W pierwszych 24—48 godzinach
polegają one na obecności krostki na granicy skóry i naskórka. Przez pęknię
cie naskórka powstaje ubytek, dno którego pokryte jest komórkami wiełojądrzastymi, niewielką ilością włóknika, krwinkami czerwonymi i rozpadają
cymi się komórkami naskórka; pod tą warstwą znajduje się rozległy, głęboko
sięgający naciek złożony głównie z komórek plazmatycznych, wśród których
znajdują się liczne rozszerzone naczynia krwionośne i chłonne. W war
stwach powierzchownych są one otoczone histiocytami i licznymi ciałkami
ropnymi, wytwarzającymi miejscami ropnie mikroskopowe. Same naczynia
wykazują nierzadko stan zapalny ścianek, bujanie błony wewnętrznej i za
krzepy.
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Rozpoznanie wrzodów wenerycznych na narządach płciowych w okoli
cach dostępnych oglądaniu jest zazwyczaj proste i opiera się na zasadni
czych cechach wykwitów: początek po 24—48 godzinach po zakażeniu, bolesność, skłonność do przeszczepiania się w sąsiedztwie, nieregularny kształt
owrzodzeń, brak nacieku podstawy, brzeg podminowany, dno ropiejące; do
tego dochodzi brak odczynu okolicznych gruczołów chłonnych łub też
obecność odczynu o cechach ostrego stanu zapalnego.
Rozpoznanie owrzodzeń ukrytych w uchyłkach narządów rodnych ko
biecych lub pod wąskim, nie dającym się odprowadzić napletkiem, oparte
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Prątki Ducreya są liczne zarówno w ropie pokrywającej dno owrzo
dzenia, jak również w tkance; czasem ułożone są one w postaci łańcusz
ków; prątki pojedyńcze mogą być sfagocytowane lub leżeć luźno. Zmiany
anatomiane w gruczołach chłonnych polegają na ostrym łub podostrym
zapaleniu jednego lub kilku gruczołów (monoadenitis lub polyadenitis)
dotyczącym zarówno miąższu gruczołu jak i jego torebki. Początkowo
powstaje zapalenie, prowadzące do zatarcia prawidłowej budowy gruczołu
i do zjawienia się licznych komórek wielojądrzastych. Skutkiem powiększe
nia się ich liczby, w gruczole powstają ropnie i ogniska martwicy rozpływnej,
pojedyńcze lub mnogie, otoaone warstwą tkanki reakcyjnej. Jeżeli stan za
palny nie jest wybitny i nie dochodzi do rozpadu ropnego, po okresie na
pływu komórek wielojądrzastych następuje okres powiększania liczby ko
mórek eozynochłonnych, a wreszcie plazmatycznych, których liczba stopniowo
się zmniejsza i wszystko powraca do normy.
R o z p o z n a n i e wrzodów wenerycznych jest najczęściej łatwe, jed
nak błędy rozpoznawcze są częste i wynikają prawie zawsze z rozpoznania
niecałkowitego, niejako połowicznego. Podkreślić należy z całym naciskiem,
że przy rozpoznaniu wrzodu wenerycznego zadaniem lekarza jest nie tylko
ustalenie obecności wrzodów wenerycznych, lecz również, i to przede wszyst
kim, wyłączenie lub wykazanie jednoczesnego zakażenia kiłowego.
Postępowanie prawidłowe polega więc na ustaleniu rozpoznania wrzodu
wenerycznego na podstawie wywiadu, cech morfologicznych owrzodzenia
oraz na podstawie wykrycia prątków Ducreya w wydzielinie z owrzodze
nia. Potem przystąpić należy do aktu drugiego, polegającego na poszukiwa
niu krętków bladych w wydzielinie z owrzodzeń; poszukiwać należy je wie
lokrotnie, pobierając wydzielinę nie z jednego, a kolejno z każdego istnie
jącego owrzodzenia. W razie wykrycia krętków, rozpoznanie zakażenia mie
szanego nasuwa się samo przez się. W razie wyniku ujemnego badania •—
należy poddawać stałej kontroli stan gruczołów chłonnych. Po upływie 6 ty
godni należy zbadać krew podług Wassermanna.
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jest na wyłączeniu innych spraw chorobowych oraz na wyniku leczenia: roz
poznanie ex jmantibus et nocentibus, a wreszcie na kontroli chorego po
uleczeniu.
Rozpoznanie wrzodów wenerycznych pozapłciowych napotyka zwykle
na duże trudności; w szczególności trzeba pamiętać, że wrzody weneryczne
w okolicy odbytnicy prowadzą do powstawania wyrośli przypominających
guzy krwawnicowe; dopiero po wygładzeniu fałdów w okolicy odbytu
i odchyleniu samych guzków spostrzega się u ich podstawy owrzodzenia,
cechą charakterystyczną których jest, jak już mówiłem, nadzwyczajna bolesność przy wypróżnieniu.
Rozpoznanie wrzodów wenerycznych na palcach ustala się na podstawie
badania bakteriologicznego i wyłączenia innych schorzeń wrzodziejących.
Badania bakteriologiczne wykwitów wrzodziejących na narządach płcio
wych mają pierwszorzędną doniosłość. Wykonywać należy je w sposób na
stępujący: owrzodzenie należy oczyścić, usuwając ostrożnie, tak by nie wy
wołać krwawienia, strupy i wydzielinę ropną; następnie łopateczką wyjało
wioną, służącą do pobierania wydzieliny z kobiecych narządów płciowych,
a w razie braku podobnej łopatki •— pilnikiem do otwierania ampułek —
zeskrobuje się dno lub lepiej okolicę owrzodzenia pod zwisającym brzegiem.
Przy pobieraniu materiału do badania trzeba dosyć mocno zeskrobać dno
owrzodzenia, prątków jest bowiem więcej w głębi tkanki niż w ropie. Otrzy
many materiał rozmazujemy na szkiełku przedmiotowym, przeprowadzając
rozmaz raz jeden, podobnie jak się to robi przy sporządzaniu rozmazów
k r w i , unikając rozcierania pobranego materiału, narusza to bowiem charak
terystyczny, łańcuszkowaty układ prątków; preparat nie powinien być zbyt
cienki. Po wysuszeniu, utrwaleniu w płomieniu i po zabarwieniu preparatu
barwnikiem Pappenheima lub błękitem metylenowym Ldfflera bada się pre
parat pod mikroskopem.
Jeśli, mimo uzasadnionego podejrzenia istnienia wrzodu wenerycznego,
wynik badania wypadnie ujemnie, a zachodzi konieczność szybkiego usta
lenia rozpoznania, przeszczepić należy wydzielinę z owrzodzenia na skórę
chorego. Miejscem najodpowiedniejszym jest skóra uda po stronie wewnętrz
nej lub z przodu; w tym celu należy uszkodzić naskórek, unikając wywo
łania krwawienia; w miejsce uszkodzone wciera się wydzielinę z owrzodze
nia, po czym zabezpiecza się okolicę zaszczepioną szkiełkiem zegarkowym
i plastrem. W razie wyniku dodatniego, po upływie 24—48 g. w miejscu
zaszczepienia powstaje krostka, zawierająca liczne prątki Ducreya.
Dodatkowe metody rozpoznawcze, takie jak odczyn skóry ze szcze
pionką zarazka wrzodu wenerycznego, czyli odczyn skórny alergiczny Reens399
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tierny oraz odczyn wiązania dopełniacza z antigenem
przygotowanym
z prątków Ducreya — w dobie obecnej mają większe znaczenie teoretyczne
niż praktyczne.
Rozpoznanie
różnicowe
wrzodów
wenerycz
n y c h . Przy ustalaniu rozpoznania różnicowego wrzodów wenerycznych
trzeba wziąć pod uwagę następujące choroby:
objaw pierwotny kiłowy; już wspomniałem o konieczności dokonania
wielokrotnego badania mikroskopowego wydzieliny. Przy klinicznym rozpo
znaniu mogą być pomocne następujące wskazówki:

Zapalenie żołędzi. Wrzód weneryczny. Ostre owrzodzenie sromu
(Chancre galeux), mogą one wprowadzić w błąd zwłaszcza wówczas, gdy
skutkiem przejs'cia sprawy zapalnej na gruczoły chłonne, ulegają one zropieniu. Objawy świerzbu w innych okolicach i wynik badania bakteriolo
gicznego wydzieliny owrzodzeń pomocne są dla ustalenia rozpoznania.
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Objawy kiły wtórnej, jak kłykciny i owrzodziało grudki, tylko w przy
padkach wyjątkowych nastręczyć mogą trudności w rozpoznaniu; stwierdze
nie ogólnych objawów kiłowych, wyniki badania bakteriologicznego i sero
logicznego umożliwiają rozpoznanie.
Opryszczki narządów płciowych mogą nasunąć konieczność ustalenia,
czy nie zachodzi przypadek wczesnego zakażenia prątkiem Ducreya, postę
powaniem najprostszym i najpewniejszym jest badanie mikroskopowe.
Wrzodziejące zapalenie żołędzi i napletka, balanitis ero swa et ule erosa;
obecność powierzchownych, płaskich ubytków naskórka ułatwia rozpozna
nie postaci powierzchownych, dla zróżnicowania postaci wrzodziejących
trzeba wykonać badanie bakteriologiczne.
K i l a k owrzodziały nie wywołuje bolesności, gruczoły chłonne nie ule
gają zmianom, owrzodzenie ma podstawę nacieczoną, często twardą, brzegi
jego są wałowate i również nacieczone; kształt owrzodzenia często jest nerkowaty, owrzodzenie nie przeszczepia się w otoczeniu i nie wykazuje ostrego
stanu zapalnego. Odczyn Wassermanna w surowicy k r w i jest dodatni.
Gruźlica wrzodziejąca występuje u osobników prątkujących, owrzodze
nie swymi cechami morfologicznymi przypomina tak bardzo wrzód wene
ryczny, że różnicowanie na tej podstawie nie może być ustalone. Rozpozna
nie ustała się na podstawie ogólnego stanu chorych i wyniku badania bak
teriologicznego wydzieliny z owrzodzenia.
Największe trudności nastręczają przypadki, w których owrzodzenia
są niedostępne dla oglądania, gdyż są ukryte na żołędzi i w rowku pozażołędnym pod długim, obrzękniętym, nie dającym się odprowadzić naplet
kiem. Wskutek zakażeń dodatkowych może nastąpić powiększenie gruczo
łów chłonnych pachwin, które niekiedy przypominają zmiany kiłowe. Pod
stawa owrzodzeń, w razie umiejscowienia ich w okolicy wędzidełka, może
ulec stwardnieniu, toteż przez obrzęknięty napletek wyczuwalne są niekiedy
nacieki, przypominające stwardnienie objawów pierwotnych. Wszystko to
tak dalece może się upodobnić do stulejki kiłowej z umiejscowieniem obja
w u pierwotnego pod napletkiem, że popełnienie błędu jest łatwe.
Dlatego należy wystrzegać się rozpoznania przedwczesnego; w przy
padkach trudnych rozpoznanie ustala się na podstawie dalszego przebiegu
choroby, na wyniloi leczenia miejscowego i odczynów serologicznych.
26

Zapalenie żołędzi. Wrzód weneryczny. Ostre owrzodzenie sromu
Wreszcie trzeba pamiętać, że ostatnią, a przy tym niezbędną czynnością
rozpoznawczą we wrzodzie wenerycznym jest wielokrotne badanie surowicy
k r w i podług Wassermanna po upływie 8—12 tygodni od chwili zachoro
wania.

Przypomnę, że najczęściej zakażenie kilowe nie zostaje rozpoznane
w czasie właściwym z powodu jednoczesnego zakażenia wrzodem wenerycz
nym, rozpoznania połowicznego skutkiem nie wykorzystania wszystkich me
tod ustalających lub wyłączających współistnienie kiły.
L e c z e n i e wrzodu wenerycznego powinno być rozpoczęte dopiero
po badaniu mikroskopowym wydzieliny dla ustalenia lub wyłączenia obec
ności krętków bladych. Jeśli zaś, co niestety aęsto się zdarza, rozpoczęto lecze
nie bez poszukiwania krętków bladych — stosowanie zabiegów miejscowych
powinno być przerwane na 2—3 dni, po czym wykonuje się badanie mikro
skopowe wydzieliny i dopiero potem rozpoczyna się leczenie.
Drugą zasadą w leczeniu wrzodów wenerycznych jest stała kontrola
stanu okolicznych gruczołów chłonnych i cech owrzodzenia, celem stwier
dzenia, czy nie przybierają one cechy zmian kilowych.
Leczenie samego wrzodu wenerycznego polega na stosowaniu zabiegów
miejscowych i środków ogólnych.
Leczenie miejscowe: opatrunki powinny być wykonywane bardzo do
kładnie, dwa razy na dobę —• rano i wieczorem. Owrzodzenia i ich sąsiedz
two dokładnie oczyszcza się watką zmoczoną w benzynie; jeśli owrzodzenie
znajduje się w okolicy trudno dostępnej, np. pod napletkiem nie dającym się
odprowadzić lub w odbytnicy, wypłukuje się worek napletkowy rozczynem
1:3000 nadmanganianu potasowego, odbytnicę zaś oczyszcza się watką mocno
nawiniętą na patyczek drewniany; przed oczyszczeniem wrzodów odbytnicy
można znieczulić błonę śluzową, wstrzykując do odbytnicy 5—8 m l
2 % nowokainy.
Po oczyszczeniu należy zniszczyć powierzchowne warstwy owrzodzenia
stosując chemiczne środki przyżegające lub wypalanie elektrokauterem czy
termokauterem.
Spośród środków chemicznych najczęściej w użyciu są: 30% rozczyn
siarczanu miedziowego, 4 0 % rozczyn chloranu cynkowego oraz kwas kar
bolowy.
402
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Jest to konieczne dla ostatecznego wyląaenia zakażenia kilowego,
które mogło nastąpić jednocześnie z zakażeniem wrzodem wenerycznym
i nie zostało rozpoznane. Badanie to powinno być uzupełnione oglądaniem
skóry i błon śluzowych dla wyłączenia objawów kiły wtórnej.
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Przyżeganie powinno być bardzo dokładne, przy tym należy wprowadzić
środek przyżegający pod brzegi owrzodzenia. Najlepiej użyć do tego celu
pręcika drewnianego grubości zapałki ze ściśle nawiniętą watką. Przyżegania
elektrokauterem i termokauterem wywołują duże blizny, są bardzo bolesne,
toteż stosowanie tego zabiegu należy ograniczyć do owrzodzeń opornych na
leczenie oraz do leczenia wykwitów małych, kropkowatych (ulcus venereum
folUculare); w razie stosowania tego zabiegu wypalanie można posunąć do
syć głęboko, tak by zniszczyć ognisko w całości.
Przyżegania stosuje się przez kilka dni, aż do a a s u , kiedy brzeg owrzo
dzenia nie będzie podminowany, ropiejąca ziarnina ustąpi i dno owrzodze
nia oczyści się; stosowanie przyżegań na owrzodzenia oczyszczone i ziarninujące jest błędem leczniczym.
U osobników wrażliwych znieczula się owrzodzenie 2—3% rozczynem
nowokainy; stosuje się to najczęściej w razie umiejscowienia owrzodzenia
w okolicy odbytu, a u kobiet na łechtaczce i na spoidle tylnym.
Po przyżeganiu owrzodzenie trzeba posypać proszkiem odkażającym;
najlepszy jest jodoform, jeśli jednak stosowanie leku o tak niemiłej woni
jest niemożliwe, poledć można leki następujące: natrium
sozojodolicum,
airolum, jodolum,
vioformium.
Z chwilą gdy powierzchnia owrzodzenia będzie oczyszczona, należy za
przestać przyżegań i stosowania proszków odkażających, a przepisać leki obo
jętne i ściągające: 10% maść dermatolową lub dermatol w posypce. Owrzo
dzenia trudno gojące się nagrzewa się suchym, gorącym powietrzem ze spec
jalnych dmuchawek (Fon). N a owrzodzenia szczelinowate i zatokowate na
leży stosować 5—10% zawiesinę jodoformu w eterze.
Leczenie ogólne. Korzystny wpływ na przebieg wrzodu wenerycznego
wywiera antisptreptina oraz inne związki sulfamilamidowe. Antistreptinę
przepisuje się doustnie w ilości 0.3—0.6, 6 razy dziennie przez okres
4—5 dni. Cibazol zaś lub sulfapirydynę w ilości 6.0 g dziennie. Spośród
środków bodźcowych nieswoistych korzystne działanie wywiera autohemoterapia w ilości 10 ccm co drugi dzień, stosowanie wstrzykiwań mleka w ilości
5.0—lo.o ccm, co 5 dni, propidon, a niewątpliwie i inne środki białkowe.
Najskuteczniejsze działanie wywiera zawiesina prątków Ducreya stoso
wana dożylnie (szczepionka Dmelcos); wstrzykuje się ją w ilości 0.5—i.o
ccm na pierwszą dawkę, 1.5—2 ccm na następne. Stosowanie dawek małych
celem uniknięcia silnych wstrząsów jest bezcelowe, dawki takie nie wywierają
bowiem działania leczniczego, a zdaniem niektórych autorów wpływają nie
korzystnie na procesy samoobrony tkankowej, zatrzymując rozwój uczulenia,
niezbędny dla uleczenia. Szczepionka ta wywołuje bardzo silny odczyn go403
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Leczenie dymienicy w przebiegu wrzodu wenerycznego. Chory powi
nien przebywać w łóżku; na okolicę chorą przykłada się okład rozgrzewający;
przepisuje się antistreptinę lub cibazol i wstrzykuje się szczepionkę Dmelcos,
Zazwyczaj ból szybko się zmniejsza, objawy zapalne ustępują, a po 2—3
wstrzyknięciach niebezpieczeństwo ropienia przemija; jeśli zaś poprzednio
już było niewielkie nagromadzenie ropy, ulega ona wchłonięciu. Jeśli dy
mienicą powiększa się, ropy nagromadza się coraz więcej, a torebka gru
czołu ulega przebiciu, co wyraża się zmniejszeniem bólu i powiększeniem
chelbotania, należy wtedy przeciąć ropień. Przecinać trzeba w znieczuleniu
chlorkiem etylu. Nacięcie powinno być małe w górnej części dymienicy; jest
to potrzebne dla utrudnienia stałego odpływu ropy przez otwór operacyjny
i uniknięcia zakażenia otoczenia. Resztki ropy zazwyczaj wchłaniają się,
stały zaś wypływ wydzieliny utrudnia zrost brzegów ranki i sprzyja wytwo
rzeniu przetoki. Przepłukiwanie dymienicy jest zbyteczne, wskazane nato
miast jest przyłożenie opatrunku uciskającego, który zmienia się co 48 go
dzin. Jeśli nacieczenie wykazuje skłonność do zmniejszenia, wystarcza sto
sowanie uciskających opatrunków, zmienianych co dwa dni. Jeżeli skupienie
ropy wzrasta, a brzegi ranki wykazują skłonność do przekształcania się
w owrzodzenie — należy stosować leczenie wskazane dla wrzodów wene
rycznych.
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rączkowy, rozpoczynający się już po upływie i — 3 godzin po wstrzyknię
ciu, ciepłota ciała dochodzi do 40—41
i utrzymuje się przez 12—24 go
dzin. U osobników starszych z niewydolnością układu krążenia stosowanie
szczepionki jest niewskazane. Poza tym u niektórych osobników nie nastę
puje podwyższenie ciepłoty; działanie szczepionki jest wtedy mniej wybitne.
Szczepionka Dmelcos znacznie słabiej działa na owrzodzenie małe i utrzy
mujące się czas krótki, odwrotnie, jest ona najskuteczniejsza w przypadkach
zadawnionych, kiedy owrzodzenie jest duże; działa również bardzo korzyst
nie na dymienicę. Działanie jej związane jest z przemianą alergiczną tkanek
i jest tym wyraźniejsze, im wybitniejszy stan uczulenia rozwija się u cho
rego. W związku z tym niektórzy polecają, przed przystąpieniem do lecze
nia szczepionką, wykonanie odczynu doskórnego, a w razie ujemnego jego
wyniku — powstrzymanie się od stosowania szczepionki, gdyż nie działa
ona wtedy skutecznie; wybitne działanie szczepionki występuje u chorych
z silnym odczynem doskórnym. Trzeba podkreślić, że przy stosowaniu szcze
pionki, stan alergii skóry na nią stopniowo ustępuje. Rzuca to pewne świa
tło na mechanizm działania szczepionki i pozwala przypuszczać, że polega
on nie na rozwoju odporności, co występuje najczęściej przy leczeniu szcze
pionkami, lecz na neutralizacji jadów prątkowych przez wstrzyknięty antigen.
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III.

OSTRE OWRZODZENIE

SROMU. ULCUS

VULVAE

ACUTUM
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Charakterystyka
ogólna.
Ostre owrzodzenie
schorzeniem rzadkim, polegającym na występowaniu owrzodzeń
rodnych u kobiet; towarzyszą mu objawy ogólne posocznicowe,
zmiany na skórze; prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym
crassus.

sromu jest
na częściach
a nierzadko
jest bacillus

Obraz
kliniczny
i morfologiczny.
Schorzenie wy
stępuje u kobiet w rozmaitym wieku, częściej jednak u młodych; kobiety
starsze od 40 lat zapadają rzadko; dotyczy ono zarówno kobiet żyjących
życiem płciowym, jak również dziewic. Rozpoczyna się ono nagle wśród
ciężkich objawów ogólnych, z podniesieniem ciepłoty do 39, 40, 41O
i upośledzeniem samopoczucia chorych. Jednocześnie na sromie występuje
jedno lub kilka owrzodzeń bardzo bolesnych, szybko szerzących się i przy
bierających charakterystyczne cechy.
Owrzodzenia umiejscowione są najczęściej na wargach mniejszych,
na błonie śluzowej przedsionka i pochwy, rzadziej na wargach większych
i w otoczeniu odbytu. Mają one wielkość, kształt i głębokość bardzo rozmaitą,
w związku z czym niektórzy odróżniają kilka odmian schorzenia; odmianę
zgorzelinową, czyli o przebiegu ostrym, odmianę o przebiegu podostrym,
przypominającą wrzód weneryczny, odmianę prosówkowatą o małych wykwi
tach, a wreszcie odmianę, w której owrzodzenie jest pojedyńcze. Wydaje się
jednak, że tak szczegółowy podział jest przesadny i zbyteczny. Cechami sta
łymi jest nagły początek, szybkie powiększanie się owrzodzenia, jego bolesność, kształt nieregularny, brzeg zapalny, duży ubytek sięgający na głębo
kość rozmaitą, brak nacieczenia podstawy. Reasumując można powiedzieć,
że w obrazie morfologicznym nie stwierdza się cech patognomonicznych;
bardziej charakterystyczny jest przebieg schorzenia, objawy towarzyszące
i wynik badania bakteriologicznego.
Owrzodzenia powiększają się przez okres 2—4 dni, dno ich pokryte
jest w tym czasie wydzieliną ropną lub tkanką zgorzelinową. Po upływie
tego czasu wzrost owrzodzeń zazwyczaj zatrzymuje się, zaczynają się one
oczyszaać, a po upływie dalszych 3—5 dni ulegają zagojeniu. Podkreślić
jednak należy, że w przypadkach wyjątkowych czas trwania schorzenia
przedłuża się do 3—4 tygodni. Zmiany towarzyszące polegają na powięk
szeniu i bolesności okolicznych gruczołów chłonnych; stan zapalny nie jest
tu jednak wybitny i nigdy nie dochodzi do ich ropienia. Objawy najbardziej
charakterystyczne występują, nie we wszystkich jednakże przypadkach, na
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Sposób zakażenia nie jest znany, nic nie przemawia jednak za możli
wością przenoszenia się bezpośrednio z osobnika chorego na zdrowego.
Wobec tego że choroba jest częstsza na wiosnę i na jesieni, można przyprzypuszczać, że rolę odgrywa okresowe zmniejszenie odporności ustroju
lub wzrost zjadliwości zarazka.
Obraz histologiczny.
Zmiany tkankowe polegają na obec
ności wrzodziejącego ubytku, dno którego pokryte jest tkanką martwiczą,
obumarłymi leukocytami i komórkami tkanki łącznej, znajdującymi się wśród
sieci włóknika. Naczynia krwionośne są rozszerzone, światła ich są wypeł
nione ciałkami ropnymi i zakrzepami; pod ogniskiem martwicy stwierdza
się naciek okrąglokomórkowy, odgraniczający tkankę zdrową od chorej.
Rozpoznanie
ostrego owrzodzenia sromu opiera się na jego
nagłym początku i ostrym przebiegu, na towarzyszących objawach ogólnych
w postaci podwyższenia ciepłoty i ogólnego upośledzenia stanu zdrowia, na
często występujących jednocześnie zmianach skórnych w postaci osutek ru-

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

błonach śluzowych jamy ustnej, gdzie spostrzegano afty, oraz na skórze
tułowia i kończyn, gdzie zjawiać się mogą rumień wysiękowy (erythema
exsudativum) i guzowaty (erythema nodosum). Mechanizm ich powstawa
nia polega, zdaje się, na przerzutach czynnika wywołującego schorzenie,
chociaż wykazanie jego w tkance i we k r w i zazwyczaj nie powodzi się. Nie
kiedy schorzenie może nawracać wielokrotnie w odstępach nieregularnych
bez przyczyny widocznej.
E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . W wydzielinie z pochwy i owrzo
dzeń, jak również w powierzchownych warstwach ich dna, wykazano obec
ność grubej, Gramm — dodatniej p a l e a k i , bacillus crassus, identycznej, jak
się zdaje, z bacillus vaginalis Doederleina.
Bacillus crassus jest pałeczką
długości do l o mikronów, szerokości i mikrona, leży pojedyńczo lub wy
twarza człony ułożone lańcuszkowato; kształt tej pałeczki jest bardzo cha
rakterystyczny; rośnie ona na agarze lub bulionie z krwią. Znajdowano ją
nie tylko w wydzielinie z owrzodzeń, ale również w aftach błon śluzowych
jamy ustnej, w stolcach, we k r w i oraz w wykwitach osutek skórnych; mimo
że stwierdzenia te nie są częste, dają one podstawy do mniemania, że
bacillus crassus jest istotnie czynnikiem etiologicznym tego schorzenia.
Wątpliwości wywołuje jedynie ta okoliczność, że bakteria ta zazwyczaj znaj
duje się w charakterze saprofita w wydzielinie z pochwy u kobiet zdrowych.
Większość autorów uważa ją jednak za czynnik wywołujący schorzenie,
mimo że dotąd nie zostało wyjaśnione, czy choroba występuje skutkiem
nagłego wzrostu zjadliwości wymienionej bakterii, czy chodzi o jej współ
życie z innym dotąd niewykrytym zarazkiem.
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mieniowatych, a wreszcie na podstawie stwierdzenia w wydzielinie owrzo
dzenia bacillus crassus. Najważniejszą jednak podstawą do rozpoznania
jest wyłączenie na podstawie badania bakteriologicznego wrzodu wenerycz
nego.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy objaw pierwotny kiło
wy: brak bolesności, brak odczynu termicznego, charakterystyczny stan gru
czołów chłonnych, odrębne cechy morfologiczne samego wykwitu, obecność
krętków bladych w wydzielinie z owrzodzenia — umożliwiają w tym razie
rozpoznanie;
wrzód weneryczny: brak zmian ogólnych, brak osutek, obecność prątka
Ducreya w wydzielinie z owrzodzeń;
opryszczki i półpasiec: stwierdza się obecność pęcherzyków, rzadko wy
stępują wykwity wrzodziejące, wykwity są małe i nie wykazują skłonności
do wzrostu obwodowego, lecz do łączenia się i ułożenia groniastego, brak
bacillus crassus.
Leczenie.
Przebieg schorzenia jest dobrotliwy, a owrzodzenia
wykazują wyraźną tendencję do gojenia samoistnego. Postępowanie lekar
skie polega na zaleceniu pobytu w łóżku, na stosowaniu plukań lekko odka
żających, np. I — 2 % rozczynem kwasu borowego lub 1:5000 nadmanga
nianu potasowego oraz na stosowaniu maści odkażającej, np.
Rp.: Acidi borci subt. pulv. 5.0, Lanolini, Yaselini fl. aa ad 50.0.
Można stosować posypki z vioformu lub dermatolu, do których dodaje
się 5% anestezyny w razie silnej bolesności owrzodzeń.
D o wewnątrz zaleca się antistreptinę 4 razy dziennie po 0.60 przez
5 dni lub Cibazol w ilości 8 g dziennie, a w razie istnienia szczególnie du
żych owrzodzeń autohemoterapię.
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XVII

CHOROBY ZAKAŹNE O ETIOLOGII NIEZNANEJ
I.

ŁUPIEŻ R Ó Ż O W Y

GIBERTA.

PITYRIASIS ROSEA

GIBERTI

Charakterystyka
ogólna.
Łupież różowy Giberta jest
schorzeniem o etiologii niewyjaśnionej, prawdopodobnie zakaźnej, przebieg
jego jest ostry, zmiany na skórze charakteryzuje zjawienie się wykwitu pojedyńczego, po upływie zaś kiłku łub kilkunastu dni osutki uogólnionej,
rumieniowato-zluszczającej; choroba ma przebieg dobrotliwy, nie wpływa
na ogólny stan zdrowia chorych i pozostawia stan odporności.
Obraz
kliniczny
i morfologiczny.
Schorzenie roz
poczyna się bez zwiastunów i bez widocznej przyczyny zarówno u mężczyzn,
jak i u kobiet; początek polega na zjawieniu się wykwitu pojedyńczego,
umiejscowionego najczęściej na skórze górnej części tułowia, niekiedy jed
nak w ułożeniu innym, mniej typowym. Spostrzegałem wykwit taki na po
liczku, a raz na stopie. W y k w i t ten, zwany pierwotnym lub macierzystym,
początkowo mały, o średnicy kilku milimetrów, szybko powiększa się i wy
twarza medalion wielkości monety dwuzlotowej lub talara, przybierając wy
gląd bardzo charakterystyczny. Kształt jego jest okrągły lub owalny,
brzeg wyraźny, zazwyczaj lekko zygzakowaty; barwa różowa lub czerwonawa
w zależności od nasilenia zmian zapalnych. Część środkowa wykwitu jest
bledsza, czasami, zwłaszcza na wykwitach starszych, o odcieniu lekko żółta
wym; powierzchnia jego jest pokryta naskórkiem suchym, marszczącym się
łatwo przy fałdowaniu wykwitu; zabarwienie części obwodowej jest jaskrawsze od środkowej, naskórek zluszcza się tu wybitniej, tworząc zluszczającą
się obrączkę, wskutek tego powstaje medalion o wyglądzie bardzo przypo
minającym ognisko powierzchownej grzybicy strzygącej. Czasami występuje
jednocześnie kilka takich medalionów pierwotnych. Po upływie 6—14 dni
od początku choroby na skórze tułowia występuje w jednej lub w kilku
408
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falach osutka uogólniona, złożona początkowo z wykwitów rumieniowatych
wielkości łebka szpilki, stopniowo powiększających się obwodowo i przy
bierających cechy takie same jak wykwit pierwszy, nie osiągających jednak
jego wielkości. Wobec tego, że wykwity świeże występują przez czas dłuż
szy, na skórze istnieją zazwyczaj elementy o rozmaitej wielkości i w roz
maitym okresie rozwoju.

R y c . 63.

P i t y r i a s i s rosea

Giberti.

Wygląd osutki w szczytowym okresie rozwoju jest następujący: roz
mieszczenie jej jest umiarowe, wykwity są najliczniejsze na tułowiu w gór
nej jego części. K u dołowi nasilenie osutki zmniejsza się, zazwyczaj znika
ona na granicy środkowej i górnej części ud; na kończynach górnych widuje
się tylko pojedyńcze wykwity, osutka prawie nigdy nie zajmuje skóry twarzy;
rzadkość tego umiejscowienia jest tak wybitna, że zdaniem niektórych cho
roba nigdy nie występuje na twarzy i na owłosionej skórze głowy, co zda
niem moim jest błędne. Błony śluzowe zmian nie wykazują.
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Ryc. 64.

Pityriasis rosea

Giberti.

Wykwity większe wytwarzają ogniska rumieniowate rozmaitej wiel
kości; okrągłe lub owalne, płaskie lub nieco wzniesione, barwy różowej lub
czerwonej, pokryte lekko fałdującym się naskórkiem; wreszcie wykwity naj
większe i najstarsze wykazują cechy ogniska pierwszego, ustępując mu nieco
rozmiarami.
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Osutka w swej całości jest rumieniowato-złuszczająca, rumień ma na
silenie rozmaite, jest jednak zawsze bardzo wyraźny; zluszczanie zazwyczaj
jest nieznaczne, ma charakter lupieźowatego i jest wybitniejsze na wykwi
tach starszych, gdzie wytwarza obrączki na obwodzie. Osutka złożona jest
z wykwitów płaskich lub lekko wyniosłych; najmniejsze i najmłodsze z nich,
wielkości łebka szpilki, mają często ułożenie przytorebkowe i są w swej
istocie małymi wysiękowymi grudkami barwy żywoczerwonej, bez nacieku
podstawy i zluszczania.
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Liczebność wykwitów i gęstość osutki, jak również nasilenie stanu za
palnego, bywają bardzo rozmaite. W okresie cofania się zmian wykwity bled
ną, a zluszczanie na n k h się zmniejsza. Osutka utrzymuje się w tym stanie
y—5 tygodni, niekiedy jednak dłużej, po czym ustępuje bez śladu, pozosta
wiając odporność na zakażenie ponowne. Jednakże niekiedy, acz bardzo
rzadko, schorzenie powtarza się. Stan ogólny chorych nie cierpi, często
istnieje jednak swędzenie, niekiedy bardzo dokuczliwe.
Postaci nietypowe
polegać mogą na bardzo słabym nasile
niu objawów zapalnych, kiedy nie dochodzi do powstawania typowych me
dalionów, a tylko do słabo nasilonej plamistej osutki rumieniowatej, przy
pominającej różyczkę kilową.
W innych znowu razach objawy zapalne są bardzo wybitne (zwłaszcza
jeśli zastosowano drażniące środki lecznicze), tak że dochodzi do powsta
wania erytrodermii zluszczającej, a nawet pęcherzy i sączenia.
Postać prosówkowatą polega na występowaniu wykwitów kropkowa
tych, przytorebkowych.
Wreszcie nietypowość polegać może na niewłaściwym umiejscowieniu
zmian, a mianowicie na skórze twarzy, kończyn, na owłosionej skórze gło
wy; w tych przypadkach rozpoznanie można ustalić tylko na podstawie wy
stępującego na tułowiu typowego łupieżu różowego.
Epidemiologia.
Łupież różowy Giberta występuje częściej na
wiosnę i w jesieni, w porze dżdżystej o pogodzie zmiennej; w tym czasie
powstają niekiedy nawet epidemie tej choroby. Zimą, w okresie suchych
mrozów i latem jest ona znacznie rzadsza. Zapadalność na nią jest nieco
większa u kobiet niż u mężczyzn, występuje ona częściej u osób młodych
i w wieku, średnim, jest natomiast rzadka u dzieci i u osobników w wieku
podeszłym. Mimo że jej pochodzenie zakaźne jest nader prawdopodobne,
nie przenosi się ona na najbliższe otoczenie osobnika chorego. Spostrze
żono jednak epidemiczne występowanie tej choroby w zamkniętych zespo
łach (przytułki, internaty).
Etiologia.
Aczkolwiek prawdopodobieństwo pochodzenia zakaź
nego łupieżu różowego jest bardzo duże, czynnika chorobotwórczego dotąd
nie wykryto. Opisano wprawdzie rozmaite bakterie, grzyby i drożdże, któ
rym przypisywano rolę chorobotwórczą, nie zdołano jednak tego udowodnić.
W szczególności nie potwierdziło się dotąd, czy wykryte przez Du Bois
w łuskach z wykwitów łupieżu różowego drożdże o typie ziarniaków są
istotnym czynnikiem chorobotwórczym. T o samo powiedzieć można o tzw.
schizosaccharomyces hominis, któremu Benedek przypisywał rolę etiolo
giczną i który okazał się częstym saprofitem skóry — Bacterium megateritum.
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Obraz anatomiczny.
Naskórek jest obrzęknięty i rozpulchniony, zwłaszcza w warstwie Malpighiego, zaznacza się to jednak rów
nież i w innych warstwach; niekiedy obrzęk jest tak znaczny, że pomiędzy
komórkami naskórka powstają pęcherzyki poronne. Warstwa ziarnista miej
scami nie istnieje, a naskórek zrogowaciały wykazuje parakeratozę ognisko
wą. W skórze właściwej stwierdza się objawy nieswoistego stanu zapalnego.
Naczynia krwionośne są rozszerzone, liczba elementów komórkowych w oto
czeniu naczyń jest zwiększona. Ogólnie jest to obraz podostrego stanu zapal
nego, pozbawiony cech swoistych.
Rozpoznanie
łupieżu różowego jest łatwe ze względu na cha
rakterystyczne cechy osutki i przebieg kliniczny choroby; cechami najważ
niejszymi są: nagły początek choroby, zjawienie się ogniska pojedyńczego
w kształcie medalionu ze zmianami rumieniowato-złuszczającymi, zjawienie
się po upływie 6—14 dni osutki ogólnej, lekko swędzącej, o ułożeniu cha
rakterystycznym, złożonej z plam rumieniowato-złuszczających.
W rozpoznaniu różnicowym w rachubę wchodzą:
osutka kiłowa, zwłaszcza zluszczającą; ta jednakże często zajmuje
twarz i kończyny, jest wielopostaciowa, prócz plam istnieją grudki
i czasem krosty; zmiany zazwyczaj występują na błonach śluzowych;
gruczoły chłonne są powiększone; osutka nie swędzi, rozwija się po
woli, nie jest poprzedzona zjawieniem się pojedyńczego wykwitu na
skórze; odczyn Wassermanna w surowicy krwi jest dodatni; osutka
kiłowa plamista rzadko nastręczyć może trudności rozpoznawcze już
chociażby z tego względu, że brak tu zluszczania;
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Z punktu widzenia cech klinicznych i morfologicznych można w spo
sób następujący przedstawić domniemaną patogenezę łupieżu różowego:
wygląd ognisk pojedyńczych, zwłaszcza zaś medalionu pierwotnego przypo
mina tak bardzo ogniska grzybicy strzygącej, że staje się naturalne przypi
sywanie dotąd niewykrytym grzybom roli czynnika wywołującego; uogólnie
nie osutki ma cechy zjawiska alergicznego łub wysiewu zarazka drogą krwi,
co rzadko występuje w grzybicach, znacznie częściej natomiast w chorobach
wywołanych przez bakterie. Rozwój odporności po przebyciu choroby prze
mawia za bakteriami, grzybice bowiem i drożdże nie pozostawiają stanu
odporności. Dlatego to przypuszczenie Miliana, że istotną przyczyną cho
roby jest paciorkowiec łub nawet saprofit bakteryjny stale przebywający na
skórze i wywołujący zmiany chorobowe w okresie wzrostu swej zjadliwości,
przy zmniejszeniu odporności ustroju łub też w razie rozwoju uczulenia
alergicznego — wydaje się prawdopodobne.
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grzybica strzygąca; wprawdzie pojedyńczy wykwit łupieżu różo
wego przypomina ogniska grzybicy strzygącej, jednakże grzybica ta
nie uogólnia się, a jeśli nawet zmiany są rozlegle — dochodzi do tego
bardzo późno, po długim czasie trwania choroby skutkiem przeszcze
piania się zarazka z ognisk chorych na skórę zdrową, a nie nagłe w dro
dze odczynu ogólnego łub rozsiania zarazka drogą krwi, jak to bywa
w łupieżu różowym; w związku z tym grzybica strzygąca nie wykazuje
układu symetrycznego; wreszcie rozstrzygające dla rozpoznania bywa
zawsze badanie mikroskopowe łusek i wykwitów;

Ryc. 65.
O b r a z histologiczny tupieżu r ó ż o w e g o . Obrzęk naskórka, pęcherzyki
naskórkowe przypominające w y p r y s k . W skórze w ł a ś c i w e j nieswoisty stan zapalny.

zatrucia skóry, zwłaszcza lekowe i rozmaite samozatrucia mogą
wywołać występowanie osutek nie różniących się pod względem mor
fologicznym od łupieżu różowego; celem ustalenia rozpoznania zwrócić
należy uwagę na początek schorzenia, który w zatruciach i w samoza
truciach jest odmienny od opisanego w łupieżu różowym; w zatruciach
i w samozatruciach nie występuje ognisko pierwotne, zmiany przewa
żają na kończynach, zwłaszcza nad dużymi stawami; wreszcie pamię
tać należy o wywiadach;
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Postępowanie prawidłowe polega na podawaniu antistreptiny w ilości
4.0—5.0 g lub cibazolu w ilości 6.0—8.0 g dziennie w ciągu 4—5 dni,
bromku sodowego oraz stosowanie autohemoterapii. Skórę można smarować
papką lub pastą słabo redukującą lub zmniejszającą swędzenie. Częste ką
piele są korzystne; w razie trudności z leczeniem miejscowym — można
ograniczyć się do środków następujących.
Rp.: Tumenoli
Rp.: Ichthjoli

— Ammonii

2.0—6.0, Pastae zinci ad 100.o;

3.0—5.0, Zinci oxydati, Amyli pulv. aa 20.0,

Glycerini

15.0, Spir. vini 70O ad loo.o.

II.

RUMIEŃ WYSIĘKOWY

WIELOPOSTACIOWY

ERYTHEMA EXSUDATIVUM

MULTIFORME

Charakterystyka
ogólna.
Rumień wysiękowy wielopostaciowy jest ostrym schorzeniem o przebiegu dobrotliwym, o etiologii niewy
jaśnione), prawdopodobnie zakaźnej. Zmiany w skórze polegają na obec
ności rumieni zapalnych z wyraźnymi objawami wysiękowymi; cechy mor
fologiczne tych rumieni są rozmaite, co też uzasadnia nazwę — rumień
wielopostaciowy.
Obraz kliniczny
i morfologiczny.
Choroba rozpo
czyna Się nagle, bez objawów zwiastunowych, często wśród całkowitego zdro414

j

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

zluszczanie łuszczycowate, parakeratosis psoriasiformis, nastręcza
największe trudności rozpoznawcze; różnica z łupieżem różowym polega na odmiennym początku choroby, tak charakterystycznym dla
łupieżu różowego; zmiany w złuszczaniu łuszczycowatym przeważają
w środkowych częściach tułowia i twarzy w okolicach łojotokowych;
przybierają one cechy dużych wykwitów o zarysach girlandowatych,
a nie osutki złożonej z szeregu wykwitów medalionowatych;
przyłuszczyca plamista może przypominać łupież różowy, jednakże
jest to choroba długotrwała, często wieloletnia, co samo już jest pod
stawą do różnicowania; w przyłuszczycy nie występują medaliony ze
złoszczeniem obwodowym, tylko plamy nieregularne, zazwyczaj bardzo
duże, złuszczające się łupieżowato i jednolicie na całej powierzchni.
L e c z e n i e . Zasadą naczelną w leczeniu łupieżu różowego jest uni
kanie leków drażniących lub źle znoszonych przez skórę w stanie zapalnym,
a więc siarki i przetworów rtęciowych. Nadmienię jednak, że od tych właś
nie środków łekarze o mniejszym doświadczeniu rozpoczynają zwykle lecze
nie tej choroby.
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wia. Okres wylęgania nie jest znany, prawdopodobnie jednak krótki, kilkodniowy. Niekiedy w okresie poprzedzającym występowanie zmian na skórze
chorzy odczuwają rozbicie ogólne, tkliwość stawów i brak łaknienia. Sto
sunkowo często stwierdza się zaczerwienienie gardła łub obecność czopów
ropnych w migdałkach; stan ogólny chorych jest jednak zazwyczaj dobry.
Zmiany skórne, stanowiące najwybitniejszy objaw kliniczny schorze
nia, występują nagle, nasilają się szybko i w przeciągu 2—3 dni osiągają
szczytowy punkt rozwoju; w rzadkich przypadkach rozwój osutki jest bar
dziej przewlekły, a wykwity świeże występują w ciągu dalszych 5—7 dni.

Ryc. 66.

R u m i e ń wielopostaciowy

wysiękowy.

Umiejscowienie osutki jest charakterystyczne, najczęściej zajęte są dło
nie po stronie grzbietowej i dłoniowej oraz okolica stawu nadgarstkowego;
rzadziej zmiany dotyczą stóp i stawów łokciowych i kolanowych. Często
znajdują się one na twarzy w otoczeniu jamy ustnej, na małżowinach
usznych oraz na górnej części szyi. Zajęcie tułowia należy do rzadkości i spo
tyka się wyłącznie w przypadkach ciężkich. Często natomiast zajęte są błony
śluzowe warg i jamy ustnej, niekiedy jest to nawet umiejscowienie wyłączne;
rzadziej zmiany dotyczą błon śluzowych narządów płciowych, a jeszcze rza
dziej gardzieli i spojówki gałek ocznych; wątpliwe jest, czy występują one
również i na błonie śluzowej żołądka, jak to twierdzi Chevalier, a w każ
dym razie należy to do rzadkości. N a zakończenie dodać należy, że roz
mieszczenie osutki zazwyczaj jest symetryczne.
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Niekiedy wykwit powiększa się odśrodkowo, wytwarzając dużą obrącz
kę, w środkowej części której powstaje nowy rumień również powiększający
się i przekształcający się z kolei w obrączkę, po nim zaś taki sam trzeci lub
czwarty, co prowadzi do powstawania wykwitu złożonego z kilku koncen
trycznie ułożonych obrączek (erythema his).
Jeśli skutkiem uszkodzenia
ścianek naczyniowych płyn wysiękowy jest krwawy, powstają wykwity wybroczynowe, nie znikające przy ucisku, przypominające plamicę (erythema
exsudativum
haemorrhagictim).
T a k a rozmaitość wyglądu osutki przyczyniła się do nadania schorzeniu
nazwy rumienią wysiękowego w i e l o p o s t a c i o w e g o ,
mimo że
ściśle rzecz biorąc, zmiany są jednopostaciowe, polegają bowiem wyłącznie
na wysięku; jednak nasilenie jego, jak również wielkość i układ wykwitów
bywają rozmaite; szczegóły te nie mają jednak znaczenia.
Zmiany na błonach śluzowych mają cechy odmienne: wśród lekkich
objawów podmiotowych, takich jak pieczenie, uczucie napięcia, powstają
tu płaskie lub nieco wyniosłe plamy okrągłe lub owalne, początkowo czer
wone, potem pokryte zmętniałym nabłonkiem, który wkrótce zluszcza się,
odsłaniając powierzchnie sączące i krwawiące, pokryte wydzieliną ropną, na
lotem rzekomo włóknikowym i szczątkami obumarłej tkanki. Cała błona
śluzowa jamy ustnej może wykazywać objawy stanu zapalnego, któremu
towarzyszy śłinotok i niemiła woń z jamy ustnej. Właściwe pęcherze na
błonach śluzowych nie powstają prawie nigdy, czasem natomiast ogniska po
zbawione naskórka wykazywać zaczynają tendencję do bujania, skutkiem
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Wykwity, początkowo małe, wielkości i — 2 mm, szybko powiększają
się obwodowo i wytwarzają ogniska okrągłe łub owalne o rozmiarach roz
maitych, niekiedy osiągają one wielkość dłoni i większą, najczęściej jednak
monety dwu lub pięciozłotowej. Brzegi wykwitu są regularne, odgraniczone
wyraźnie, sam wykwit jest nieco wzniesiony nad otoczeniem, zwłaszcza na
skórze wiotkiej; w okolicach o większej spoistości powłok — płaski; barwa
wykwitu, początkowo purpurowa, szybko, bo już po upływie 2—3 dni, staje
się sinawoczerwona, potem zaś brunatna. Powiększając się obwodowo, ustę
puje on w części środkowej, przybiera postać obrączki (erythema orhiculare)
i łączy się nierzadko z sąsiadującym, wytwarzając figury festonowate (eryt
hema gyratum s. figuratum). Jeśli sprawa wysiękowa jest bardzo silna, w środ
kowej części wykwitu łub, co zdarza się częściej, na jego obwodzie powstają
pęcherze (erythema exsudativum hullosum s. vesiculosum). Pęcherze te są
słabo napięte, płaskie, zawierają nieznaczną ilość płynu surowiczego; przysychają one łatwo, a czasem wykazują tendencję do szerzenia się obwodo
wego.
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czego powstają zmiany przypominające sączące grudki kiłowe. Zmiany te
przeważają na wargach i na języku, występują jednak i na podniebieniu, na
dziąsłach i na policzkach.
Przebieg rumienią wysiękowego zazwyczaj jest ostry, jednak w razie
występowania nawrotu choroba przeciągać się może 5—6 tygodni. Czasem
schorzenie ma skłonność do nawracania w określonych porach roku, zwłasz
cza na wiosnę łub w pewnych okolicznościach, np. w okresie periodowym.
Choroba ma prawie zawsze przebieg dobrotliwy, czasem jednak ciepłota ciała
dochodzi do 39—40°, a stan ogólny chorych jest taki, jak w ostrych choro
bach zakaźnych. Niekiedy występują wymioty, białkomocz, siłne bóle głowy,
objawy podrażnienia lub zapalenia opłucnej, bóle stawów, jednak bez wy
raźnego wysięku. Wszystko to należy jednak do zdarzeń wyjątkowych.
W e k r w i , zwłaszcza w przypadkach ciężkich, stwierdza się wzrost cia
łek białych, liczba których dochodzi 8—12 tysięcy z przewagą leukocytów
wielojądrzastych — obojętnochłonnych. Opadanie krwinek jest przyspie
szone bardzo znacznie. Posiewy k r w i i treści pęcherzy są jałowe. Szczepienie
tkanki zwierzętom laboratoryjnym nie daje wyniku.
Rumień
wysiękowy
objawowy.
Prócz rumienią wysię
kowego wielopostaciowego o cechach ostrej, odrębnej choroby zakaźnej,
w przebiegu innych chorób lub zatruć wystąpić mogą zmiany o cechach
rumienią wielopostaciowego. Nazywamy go rumieniem wielopostaciowym
wtórnym lub objawowym.
Stosunek wzajemny obydwóch tych postaci rumienią wysiękowego nie
jest jasny: jedni przypuszczają, że rumień wielopostaciowy może wystąpić
pod wpływem czynników rozmaitych i nie ma etiologii stałej, inni twierdzą,
że prócz przypadków występujących w przebiegu innych znanych chorób
zakaźnych istnieją przypadki wywołane przez odrębny, swoisty zarazek. Ostatni
pogląd zyskuje coraz więcej zwolenników, hołduje m u większa część szkoły
francuskiej, cała niemiecka, opinia zaś szkoły amerykańskiej jest podzie
lona. Co do mnie — przypuszczam, że nie można odmówić prawa odręb
ności temu schorzeniu.
Rumień wielopostaciowy objawowy występować może w przebiegu
prawie wszystkich ostrych chorób zakaźnych, np. posocznic rozmaitego ro
dzaju, błonicy, cholery, duru, schorzeń reumatycznych, a z przewlekłych —
gruźlicy. Występuje on również po spożyciu pokarmów łub po wstrzyki
waniu leków, w szczególności arsenobenzołu, surowic leczniczych i przetwo
rów białkowych. Muszę jednak podkreślić, że rumienie występujące w ta
kich wypadkach różnią się nieco od rumienią wielopostaciowego pierwot
nego. Układ wykwitów jest inny, nie zdradzają one skłonności do zajmo27
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E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Etiologia rumienią wysiękowego
wielopostaciowego nie jest jednolita, przy omawianiu zaś jej należy rozpa
trzyć oddzielnie etiologię rumienią wielopostaciowego pierwotnego oraz
objawowego, towarzyszącego innym chorobom zakaźnym lub występującego
w przebiegu zatruć i samozatruć, pod wpływem działania światła i iimych
czynników.
Zarazek wywołujący rumień wielopostaciowy pierwotny nie został
wykryty, a żaden z opisanych dotąd, w szczególności streptobacillus moniliformh wykryty przez Levaditiego we krwi osobników chorych, nie okazał
się stałym czynnikiem etiologicznym.
Wobec tego że choroba jest stosunkowo częsta u osób z przewlekłymi
zmianami ropnymi w migdałkach, w okolicy korzeni zębów oraz w narzą
dach wewnętrznych, przypuszczano, że wywołana jest ona przez pospolite
zarazki ropne, w szczególności przez paciorkowce. Pogląd ten, reprezento
wany głównie przez autorów amerykańskich, a z Polaków przez Krzysztdowicza, dotąd nie jest udowodniony. Zaznaczę, że posiewy k r w i i płynu z pę
cherzy rumieni są zazwyczaj jałowe. Zależeć to może od krótkości okresu
posocznicowego choroby i szybkiego znikania zarazka z k r w i i z tkanek lub
też tłumaczy.się pochodzeniem zmian, wywołanych działaniem toksyn bak
teryjnych, a nie samych zarazków.
N a odrębne omówienie zasługuje związek rumienią wielopostaciowego
z zakażeniem gruźliczym. Choroba ta jest stosunkowo częsta u osobników
gruźliczych, zwłaszcza zaś dotkniętych wysiękowymi postaciami gmźlicy;
jest ona częstsza na wiosnę i w jesieni, a zatem w porach, kiedy zakażenie
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wania okolic typowych, wywołują swędzenie i tą cechą zbliżają się nieco
do pokrzywek.
O b r a z a n a t o m i c z n y . Zmiany tkankowe w ognisku rumienią
wysiękowego są następujące: naskórek jest obrzęknięty w całości, zwłaszcza
zaś w warstwach dolnych, komórki których wykazują objawy silnego obrzęku
śródkomórkowego i międzykomórkowego. Skutkiem silnego nawodnienia
niektóre komórki są całkowicie zwyrodniałe. N a granicy skóry i naskórka,
niekiedy zaś wśród naskórka żywego albo w powierzchownych warstwach
skóry właściwej istnieją rozległe lecz płytkie pęcherze o treści surowiczej,
zawierające pojedyńae komórki wielojądrzaste, naskórkowe oraz włóknik.
Naczynia skóry właściwej są rozszerzone i wypełnione krwią, w żyłach w i 
duje się często zakrzepy złożone wyłącznie z ciałek białych wielojądrzastych,
tzw. zakrzepy białe. W okolicy naczyń stwierdza się bardzo wybitne nagro
madzenie histiocjdów, zwłaszcza zaś komórek wielojądrzastych. Tkanka łącz
na skóry właściwej jest silnie obrzęknięta.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Choroby zakaźne o etiologii nieznanej
gruźlicze nasila się. Odczyn tuberkulinowy jest u tych chorych silnie do
datni. Wszystko to skłoniło do przypuszczenia, że rumień wielopostaciowy
wysiękowy jest objawem łagodnie przebiegającej posocznicy gruźliczej.
W związku z tym przeprowadzono dokładne badania k r w i i wykwitów dla
wykrycia w nich prątków gruźliczych. Badania te nie dały wprawdzie wy
ników rozstrzygających, jednakże Ramel i jego szkoła, stosując metodę
szczepień seryjnych k r w i i tkanki, wykazali w gruczołach szczepionych świ
nek obecność prątków kwasoodpornych, chorobotwórczych dla innych świ
nek. N a tej podstawie twierdzą oni, że rumień wielopostaciowy jest wywo
łany przez zakażenie gruźlicze. Pogląd ten, jeszcze nie udowodniony, oparty
jest jednak na poważnym materiale dowodowym.
Etiologia rumienią wielopostaciowego objawowego jest jasna: roz
maite zakażenia w okresie posocznicy prowadzić mogą do powstawania za
torów bakteryjnych, w otoczeniu których rozwija się stan zapalny z wyraź
nym wysiękiem surowiczym. Potwierdzeniem tego jest wykrycie zarazków
kiły i duru brzusznego w wykwitach rumienią wysiękowego, powstającego
w przebiegu tych chorób.
Powstawanie rumienią wysiękowego po spożyciu leków, pokarmów, po
wstrzykiwaniu surowic leczniczych lub pod wpływem naświetlań słonecz
nych albo w okresie miesiączkowania u kobiet trudne jest do wytłumacze
nia. Możliwe, że następuje tu pobudzenie zakażenia drzemiącego lub uta
jonego. Zjawisko to opisane zostało przez Miliana pod nazwą biotropizmu.
Rozpoznanie
rumienią wielopostaciowego wysiękowego opiera
się na następujących jego cechach podstawowych: początek nagły, ogólny
stan chorych dobry, wykwity mają ułożenie charakterystyczne, głównie na
odsiebnych częściach kończyn, nad stawami i na błonach śluzowych jamy
ustnej; są to rumienie płaskie lub lekko wyniosłe, okrągłe, obrączkowate,
barwy czerwonej, a na błonach śluzowych erozje o powierzchni broczącej
lub też ropiejącej. Zmiany utrzymują się 5—10 dni, po czym ustępują bez
pozostawienia blizn i odporności.
W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć w rachubę chorobę Duhringa,
jednak zmiany są tu zwykle uogólnione, na rumieniach występują pęcherze
zgrupowane, utrzymujące się a a s dłuższy i nie pękające tak łatwo, jak w rumieniu wielopostaciowym. W e k r w i tych chorych występuje wybitna eozynofilia, same zaś wykwity wywołują uczucie silnego pieczenia, swędzenia
i bólu. Choroba trwa czas dłuższy i ma charakter nawrotowy.
Największe trudności rozpoznawcze powstają w różnicowaniu powierz
chownych, ostrych lub podostrych postaci tocznia rumieniowatego; jeśli
rozmieszczenie i wygląd nie są szczególnie charakterystyczne, ustalenie
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Trudnym zadaniem niekiedy jest różnicowanie rumienią wysiękowego
wielopostaciowego z rumieniami pełzakowatymi (erythema migrans, patrz
niżej) i tu sprawa jest łatwa w przypadkach typowych, w nietypowych roz
strzygnięcie zostaje ustałone zazwyczaj na podstawie różnic w dałszym prze
biegu schorzenia. Rumień wysiękowy jest chorobą krótkotrwałą, rumień
pełzakowaty — częściej przewłekłą.
Jednym z najważniejszych zadań w rozpoznaniu rumieni wiełopostaciowych jest konieczność ustalenia domniemanej przyczyny choroby i roz
strzygnięcie, czy chodzi o rumień wysiękowy objawowy, czy też o chorobę
samodzielną. Pod tym względem należy zwrócić uwagę na:
jednoczesne
występowanie chorób zakaźnych
przewlekłych,
w szczególności gruźlicy, i na związek okresów pogarszania się gmź
licy i występowania mmienia wysiękowego;
jednoczesne istnienie ostrych chorób zakaźnych, co zazwyczaj nie
napotyka na tmdności;
na okresowość występowania schorzenia, a w przypadkach na
wrotów na związek jego z okresem periodowym, z porą roku i z wpły
wami świetlnymi;
szczególną uwagę, zwłaszcza w przypadkach ciężkich, należy po
święcić zbadaniu obecności utajonych ognisk ropnych w migdałkach,
w otoczeniu zębów itd.
T y l k o w razie ujemnego wyniku tych poszukiwań twierdzić można, że
choroba ma cechy pierwotne.
Rokowanie
w rumieniu wielopostaciowym samoistnym jest
zawsze pomyślne, w objawowym — związane z przebiegiem choroby zasad
niczej. Wprawdzie opisano przypadki ciężkiego przebiegu rumienią pier-
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rozpoznania prawidłowego może być początkowo niemożliwe i dopiero prze
bieg schorzenia, dobrotliwy w rumieniu wysiękowym, ciężki zaś w toczniu
rumieniowatym, rozstrzyga o rozpoznaniu. W rozpoznaniu różnicowym do
raźnym należy zwrócić uwagę na stan ogólny chorych (ciężki w toczniu mmieniowatym), na morfologię wykwitów, dobrze odgraniczonych od otocze
nia i nieco wyniosłych na obwodzie w rumieniu wysiękowym, płaskich i stop
niowo przechodzących w skórę otoczenia w toczniu rumieniowatym. W tocz
niu rumieniowatym zmiany na twarzy dotyczą najczęściej nosa i policzków,
w rumieniu wielopostaciowym — otoczenia jamy ustnej. N a dłoniach w tocz
niu zmiany przeważają na stronach grzbietowych palców oraz na opusz
kach, gdzie powstają plamy o zarysach nieregularnych. W rumieniu wysię
kowym są one dobrze odgraniczone od otoczenia, często wyniosłe i umiej
scowione nad stawami nadgarstkowymi i na dłoniach po stronie zginaczy.
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wotnego, sądzę jednak, że zachodzi tu prawdopodobieństwo błędu rozpo
znawczego; przypuszczać można, że chodzi tu o toczeń rumieniowaty lub
posocznicę z objawowym rumieniem wysiękowym.
L e c z e n i e . W razie istnienia zmian niezbyt rozległych, wystarcza
obcieranie wykwitów spirytusem salicylowym i pudrowanie. Jeśli dochodzi
do powstawania pęcherzy i do sączenia, stosować należy okłady z płynów
ściągających lub lekko odkażających na zmianę z opatrunkami maściowymi:
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Rp.: Addi borici subt. pulv., Bismuth.
lini, Yaselini aa ad 100.o.

subnitr. aa 5.0—10.o,

Lano-

Wykwity na wargach należy smarować maścią następującą:
Rp.: Nopocaim 2.0, Acidi borici 10.o, Ung. cerei, Ung. glycerini
ad 100.o.
Jednocześnie zaleca się płukanie jamy ustnej kwasem borowym.
2L?i

Jako leczenie wewnętrzne przepisuje się związki salicylowe, antistreptinę lub cibazol. Jeśli schorzenie wykazuje skłonność do nawrotów, wyjaśnić
należy warunki i przyczyny sprzyjające występowaniu ich, potem zaś zarzą
dzić leczenie przyczynowe.
Ectodermosis
erosiva pluriorificialis.
Schorzenie to, opisane we
Francji i w Ameryce, początkowo uważane było za odmianę ru
mienią wielopostaciowego, co nie zostało jednak udowodnione.
Choroba
rozpoczyna się nagle, wśród objawów charakterystycznych dla ostrych cho
rób zakaźnych; jednocześnie występują zmiany na powłokach dotyczące głów
nie kończyn, błon śluzowych jamy ustnej, spojówek gałek ocznych, czasem
zaś również błon śluzowych przewodów nosowycli, cewki, odbytu i pochwy.
Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej są szczególnie ostre i rozległe;
występować mogą tu pęcherze, po pęknięciu których powstają powierzchnie
pokryte błonami rzekomymi, a czasem wrzodziejące; ślinotok jest silny,
a zmiany rozszerzają się niekiedy na gardziel i przełyk. N a spojówkach
powstają pęcherze i erozje, a czasem owrzodzenia sprowadzające przebicie
rogówki i ślepotę. Zmiany na innych błonach śluzowych wykazują cechy
takie same. N a skórze powstają osutki rumieniowate, wybroczynowe i pęche
rzowe przypominające rumień wielopostaciowy wysiękowej. Choroba ma
przebieg ostry i trwa 4—8 tygodni, czasem następują nawroty, o takich sa
mych cechach. Istota choroby nie jest znana, ale niewątpliwie opisane zmiany
są skórnymi objawami posocznicy, pochodzenie której nie zostało zbadane.
Rokowanie jest dobre. Leczenie polega na stosowaniu związków sułfaniłamidowych i penicyliny. Leczenie objawowe jest takie samo, jak rumienią wielo
postaciowego.
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III.

RUMIEŃ

GUZOWATY. ERYTHEMA

NODOSUM

Charakterystyka
ogólna.
Rumień guzowaty jest ostrym
schorzeniem o etiologu niewyjaśnionej, niejednolitej, często gruźliczej-, wy
stępuje on częściej u dzieci i młodzieży i polega na guzach zapalnych w skńrze i w tkance podskórnej, najczęściej w okolicy podudzi. Zmianom tym
mogą towarzyszyć ostre objawy ogólne.

Wielkość guzów, początkowo mała, szybko wzrasta i po upływie 2—3
dni osiąga rozmiary monety dwu lub dziesięciozłotowej. Tkwią one w dol
nych warstwach skóry i w tkance podskórnej, z którą są przesuwalne; nad
powierzchnią są one wzniesione bardzo nieznacznie, a niekiedy zupełnie jej
nie uwypuklają; od otoczenia są one odgraniczone niezbyt wyraźnie, tkanka
sąsiadująca jest bowiem obrzęknięta; ucisk na guz wywiera ból bardzo
ostry i pozostawia niewielkie zagłębienie, powoli wygładzające się. Skóra
nad guzem jest gładka, napięta i lśniąca, barwa jej, początkowo różowa lub
czerwona, stopniowo ciemnieje, staje się sinawa, a niekiedy przybiera odcie
nie: sinozielony, zielony i żółty, charakterystyczne dla wylewów krwawych.
Guzy nie wykazują skłonności do łączenia się, do rozpadu lub do ropienia
i po 14—20 dniach ustępują pozostawiając plamę brunatną, a niekiedy
złuszczanie; nie pozostawiają one blizn. Okoliczne gruczoły chłonne zmian
nie -wykazują.
Przebieg choroby jest ostry, stan ogólny chorych jest jednak na ogół
dobry, ciepłota rzadko przewyższa 38O, wykazując nieznaczny wzrost wie
czorny; krzywa tętna odpowiada ciepłocie. Częstokroć istnieje ból głowy
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Obraz
kliniczny
i morfologiczny.
Okres zwiastu
nów, trwający czas rozmaity, najczęściej od 2 do i o dni, niekiedy jednak
znacznie dłużej, polega na uczuciu rozbicia i osłabienia, u dzieci niekiedy
bardzo wybitnego, na stanie podgorączkowym, bladości powłok, bólach sta
wowych, kostnych i mięśniowych, a często na bolesności i zaczerwienieniu
migdałków. Po tym czasie następuje nagłe pogorszenie stanu ogólnego,
wzrost ciepłoty do 38—39O oraz bolesność podudzi, niekiedy utrudniająca,
a w ciężkich przypadkach uniemożliwiająca chodzenie. Jednocześnie w skó
rze i w tkance podskórnej występują, zazwyczaj w kilku falach, guzy o ce
chach następujących: umiejscowione są one na podudziach po stronie przed
niej, w przypadkach nietypowych na skórze przedramion i twarzy; są one
symetryczne, o liczbie rozmaitej: od kilku do kilkudziesięciu. W odróż
nieniu od rumienią wysiękowego — nie zajmują one nigdy błon śluzowych,
spostrzegane bywały jednak na gałkach ocznych.
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O rozmaitym nasileniu, bóle stawowe i mięśniowe; czynności narządów
wewnętrznych nie wykazują jednak zaburzeń i po 15—25 dniach objawy
stopniowo ustępują nie wykazując skłonności do nawrotów. Choroba jednak
może się przeciągnąć, jeśli okres występowania wykwitów przedłuża się.
Objawy
towarzyszące
i
powikłania.
Niekiedy
stwierdza się nieznaczne powiększenie śledziony; w przypadkach ciężkich wy
stępuje białkomocz, jednakże do rozwoju ciężkich zmian w nerkach nigdy
nie dochodzi. Objawem bardzo częstym jest powiększenie gmczołów wnę
kowych, co stwierdza się szczególnie wyraźnie u osobników młodocianych;
może ono być obustronne, częściej jednak jest jednostronne.
Niektórzy
(R. Debrę) sądzą, że ma to związek z etiologią gruźliaą schorzenia i z istnie
niem lub pogorszeniem stanu pierwotnego nacieczenia gmźliczego w płu
cach.
N a ogół rumień guzowaty przebiega bez poważnych powikłań, niekiedy
jednak mogą one występować, a najgroźniejszym wśród nich jest zapalenie
gmźlicze opon mózgowych. Niektórzy autorzy (Sezary) twierdzą, że nieznaane podrażnienie opon jest zjawiskiem częstym w przebiegu rumienią
guzowatego. W przypadkach ciężkich występuje niedokrwistość niedobarw
liwa; liczba białych ciałek k r w i zazwyczaj powiększa się do 9—12 tysięcy,
przy czym przeważają obojętnochłonne.
Odczyny tuberkulinowe są zwykle silnie dodatnie i ulegają osłabieniu
po ustąpieniu choroby. Okoliczność ta ma dużą doniosłość dla ustalenia etio
logii schorzenia; zazwyczaj istnieje wzmożona odczynowość skóry również
w stosunku do rozmaitych innych szczepionek, a nawet nieswoistych prze
tworów białkowych. Dowodzi to istnienia stanu alergii wieloważnej i skła
nia do ostrożnej oceny wyniku prób tuberkulinowych.
Posiewy, badania bakteriologiczne i szczepienia zwierzętom tkanki
wziętej z wykwitów i k r w i dają przeważnie wynik ujemny. W pojedyńczych
przypadkach wykrywano jednak we k r w i lub w tkance rozmaite zarazki:
gronkowce (Hoffmann),
paciorkowce (Sacquepee, Sabouraud),
prątek
Welscha, Pfeiffera i inne, danych tych nie należy jednak uogólniać. Znacz
nie większe znaczenie ma stwierdzenie w tkankach i w sokach obecności
prątków gruźliaych; chociaż i tutaj wyniki dodatnie należą do rzadkości,
można jednak powiedzieć, że w miarę postępu metodyki tych badań, stają
się one coraz częstsze.
Epidemiologia
i doniosłość
społeczna.
Rumień
guzowaty jest chorobą wieku dziecięcego i młodzieńczego, częstość jego
szybko wzrasta u dzieci powyżej 3 lat życia; jest on rzadkością u dzieci młod
szych i u osób powyżej lat 35—40. Podług Pollacka i H. Kocha 6 8 % przy-
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padków spostrzega się u chorych w wieku lat 4 — 9 . Według
Comby
3 0 % przypadków dotyczy osobników poniżej 5 lat, 4 5 % pomiędzy 5 a 10
rokiem, 2 5 % osobników w wieku 10—15 lat. Choroba jest częstsza u dziew
czynek niż u chłopców; występuje ona częściej na wiosnę oraz wśród mło
dzieży o konstytucji limfatycznej i pochodzących ze środowisk gmźliczych,
w przytułkach i innych zbiorowiskach młodzieży.
Mimo że rumień guzowaty jest schorzeniem zakaźnym i że w środo
wiskach zamkniętych widywano występowanie małych epidemii, osobnicy
chorzy nie są niebezpieczni dla otoczenia i sam fakt stwierdzenia rumienią
guzowatego nie uzasadnia izolowania tych chorych. Jednakże, jeśli choroba
dotyczy dziecka lub osobnika młodocianego, należy zbadać, czy nie jest on
dotknięty gruźlicą oraz przeprowadzić dokładne badanie jego otoczenia. Jeśli
w środowisku młodzieży, jak np. w przytułkach, w internatach itd., wy
stępują liczne przypadki rumienią giaowatego, wskazania do tych poszu
kiwań są tym większe, prawie zawsze bowiem w otoczeniu chorego znaj
duje się osobnik z gruźlicą.
Rumień
guzowaty
objawowy.
Podobnie jak w rumie
niu wysiękowym wielopostaciowym, również i w rumieniu guzowatym odróż
nić należy przypadki przebiegające typowo, występujące prawie wyłącznie
u dzieci i u młodzieży i mające cechy odrębnego schorzenia, oraz przypadki
występujące w związku z innymi schorzeniami — rumień guzowaty obja
wowy. Wystąpić on może w przebiegu rozmaitych schorzeń zakaźnych, czę
ściej jednak o charakterze posocznicowym, a więc w posocznicach ropnych,
w postaciach posocznicowych rzeżączki, we wrzodzie ostrym sromu, czasem
w błonicy i w durach; stosunkowo często występuje on w ostrych schorze
niach gośćcowych i w przypadkach ostrego zapalenia wsierdzia.
Jeżeli chodzi o schorzenia przewlekłe, rumień guzowaty występuje
w kile, lecz tylko w okresie posocznicowym, a więc w kile wtórnej, oraz
w grzybicach, jeśli istnieją objawy uogólnienia zarazka; o związku zaś mmienia guzowatego z gruźlicą będzie mowa poniżej.
Prócz tego rumień guzowaty może powstać w związku ze spożywaniem
niektórych leków, w szczególności jodu, bromu oraz leków spokrewnionych
z antypiryną.
Rumień guzowaty objawowy zazwyczaj różni się bądź umiejscowie
niem zmian, bądź ich przebiegiem lub wyglądem od rumienią guzowatego,
występującego jako choroba samodzielna. Niekiedy rumień guzowaty może
występować jednocześnie z rumieniem wielopostaciowym, z czego wysnu
wano wnioski o identyczności obu tych schorzeń; skojarzenia takie należą
jednak do rzadkości, a zmiany odbiegają od przypadków typowych.
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Z tych względów pogląd dawniejszy (Dar/er), identyfikujący obydwa
schorzenia, został obecnie prawie całkowicie porzucony.
Obraz anatomiczny.
Zmiany polegają na ostrym stanie za
palnym, siedlisko którego znajduje się w dolnych warstwach skóry właściwej
i w tkance podskórnej. Zmiany najwybitniejsze dotyczą naczyń krwionoś
nych, przede wszystkim żył, w nieco mniejszym stopniu tętnic.
Naczynia krwionośne są rozszerzone, przekrwione, w światłach żył
stwierdza się zastój krwi, śródbłonki ich są obrzęknięte, niekiedy złuszczają
się i razem z krwinkami i leukocytami wytwarzają zakrzepy. Ścianki na
czyń są obrzęknięte, ilość elementów komórkowych jest w nich powięk
szona, w ich otoczeniu znajdują się duże nacieki układające się wzdłuż na
czyń i złożone z histiocytów, limfocytów, z bardzo licznych leukocytów wie
lojądrzastych i czerwonych ciałek k r w i , których miejscami jest tak dużo, że
powstaje obraz przypominający wybroczyny. Pojedyńcze czerwone ciałka
krwi stwierdza się również w ściance naczyń, co świadczy o przechodzeniu
ich do tkanek otoczenia per diapedesim. Niekiedy, zwłaszcza w przypadkach
trwających czas dłuższy, wśród komórek nacieku stwierdza się komórki
olbrzymie, nie dochodzi jednak nigdy do powstawania ziarniny gruźliczej.
Tkanka łączna jest silnie obrzęknięta, barwliwość jej jest zmniejszona, nie
ma jednak objawów zwyrodnienia. W przypadkach wyjątkowych stwier
dzano również zatory bakteryjne.
Etiologia
i patogeneza.
Etiologia rumienią guzowatego
nie została wyjaśniona, jednakże dużo kwestii spornych już wyświetlono.
Obecnie powiedzieć można, że etiologia tego schorzenia nie jest jednolita.
Rumień guzowaty objawowy, występujący częściej u osobników doro
słych i w przebiegu rozmaitych schorzeń, wywołany jest przez czynniki tok
syczne i bakteryjne schorzenia zasadniczego; mogą to być gronkowce, jak
w przypadku Hoffmanna, bacillus crassus w przypadku Sameka, często są
to toksyny bakterii lub grzybów. Zawsze jednak uszkodzenie pierwotne do
tyczy naczyń krwionośnych.
Etiologia gośćcowa rumienią guzowatego była dawniej często brana
w rachubę, obecnie pogląd ten znajduje jednak mało zwolenników. W ru
mieniu guzowatym w następstwie zatruć lekowych lub innych liczyć się należy
z toksycznym działaniem samego leku lub produktów jego rozpadu na ścianki
naczyń.
Rumień guzowaty samoistny, występujący u dzieci bez związku z inną
widoczną chorobą zakaźną, związany jest zazwyczaj z zakażeniem gruźli
czym. Aczkolwiek dowodów rozstrzygających dotąd nie udało się przytoczyć,
szereg danych pośrednich za tym przemawia:
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dodatni odczyn tuberkulinowy nasilający się równomiernie do
zmian w skórze;
powiększenie gruczołów wnękowych w okresie zjawienia się rumie
nią guzowatego;
częste pochodzenie tych dzieci ze środowiska g m ź l i a e g o ;
ogólna konstytucja limfatyczna tych dzieci;
częste współistnienie zakażenia gruźliczego, np. obecność prątków
gruźliczych w plwocinie lub w treści żołądkowej (R.
Debrę);
częste gruźlicze zapalenie opon mózgowych u dzieci chorych na
rumień guzowaty.
Reasumując powiedzieć można, że rumień guzowaty u osób dorosłych
ma pochodzenie rozmaite i związany jest często z innym ostrym zakaźnym
schorzeniem. Natomiast u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ma
on prawie zawsze etiologię gruźliczą.
Patogeneza zmian w skórze nie jest całkowicie wyjaśniona i dotąd nie
wiemy, czy wywołują je, tak jak to myślano dawniej, toksyny prątka gruźli
czego, czy też sam prątek. T o jednak, że we krwi krążącej i w tkance wykwi
tów znajdowano czasem nieliczne prątki i że stan ogólny chorego wskazuje
na istnienie zakażenia ogólnego — świadczy, że istota zmian w rumieniu
guzowatym, polega na istnieniu dobrotliwej posocznicy gruźliczej, w prze
biegu której nieliczne prątki wytwarzają zatory.
Rozpoznanie
opiera się na charakterystycznych cechach morfo
logicznych. Trudności rccpoznawcze powstać mogą w kile wczesnej w razie
występowania kilowego zapalenia okostnej, periostHis luetica recens; w tych
wypadkach jednak zmiany zapalne są mniej wybitne, guz nie jest przesuwalny, a wyraźnie złączony z okostną, skóra zmian nie wykazuje, objawy
zaś ogólne świadczą o zakażeniu kiłowym.
Rumień stwardniały, erythema induratum Bazin, w początkowym okre
sie przypominać może rumień guzowaty, jednak w rumieniu stwardniałym
guzki początkowo są mniejsze, często umiejscowione po stronie tylnej pod
udzi, zazwyczaj bardzo twarde, skóra nad nimi nie jest tak silnie zaczerwie
niona, powiększając się powoli wytwarzają one duże, twarde guzy, utrzy
mujące się bardzo długi czas.
Obydwa schorzenia są jednak pokrewne, polegają bowiem na zaka
żeniu gruźliczym skóry i tkanki podskórnej u osobników hiperergicznych.
Jeśli odczyn tkankowy przybiera cechy ostrego wysiękowego stanu zapalnego,
rozwija się rumień guzowaty, erythema nodosum; jeśli natomiast zaczyna.
on wykazywać cechy stanu zapalnego wytwórczego, powstaje rumień stward
niały, erythema induratum. Ostry stan zapalny częstszy jest u dzieci, prze-
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wlekły, o cechach wytwórczego — u osobników dorosłych. Dlatego też ru
mień guzowaty jest częstszy u młodzieży, stwardniały zaś — u dorosłych.
Ostry stan zapalny przekształcić się może stopniowo w przewlekły
0 cechach wytwórczego, czym też tłumaczy się istnienie postaci mieszanych
1 przejściowych.
Wreszcie rozpoznanie rumienią guzowatego powinno być uzupełnione
ustaleniem, czy chodzi o rumień guzowaty objawowy, czy pierwotny.
W pierwszym przypadku należy zbadać, z jaką chorobą, zatruciem lub samozatmciem ma się do czynienia; w drugim — przeprowadzić badanie cho
rego i jego otoczenia dla wykrycia zakażenia gruźliczego.
R o k o w a n i e w rumieniu guzowatym najczęściej jest dobre co do
samego schorzenia; może ono być poważne, jeśli tłem jego jest zakażenie
gmźlicze; może ono wywołać powikłania w narządach wewnętrznych, z któ
rych najczęstszym jest gmźlicze zapalenie opon mózgowych.
L e c z e n i e . Chory powinien przebywać w łóżku, co skraca czas trwa
nia choroby i zmniejsza niebezpieczeństwo powikłań; dieta powinna być lekko
strawna, mało solna. Spośród środków podawanych wewnętrznie można po
lecić antistreptinę 5 razy dzieimie po 0.30 u osobników dorosłych lub sali
cylan sodu. Leczenie bodźcowe jest nie wskazane wobec możliwości pobu
dzenia utajonych ognisk gruźliczych. Miejscowo należy stosować okłady roz
grzewające, diatermię, naświetlania lampą Sollux lub maść ichtiolową 10%.
Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie i leczenie współistniejącego za
każenia gmźliczego.

IV.

RUMIENIE ODŚRODKOWE. E R Y T H E M A C E N T R I F U G U M

WSTĘP

Rumienie odśrodkowe stanowią jedną z najbardziej zawiłych dziedzin
w dermatologii. Tłumaczy się ten stan rzeczy zarówno ich rzadkością jak
i brakiem dostatecznie charakterystycznych cech klinicznych, morfologicznych,
anatomicznych i etiologicznych, pozwalających na ich podział lub wytłumaaenie istoty sprawy.
W obecnym stanie rzeczy nie wiemy nawet, czy zespoły te są jedynie
nieswoistymi odaynami, występującymi w związku z innymi schorzeniami,
czy też odrębnymi chorobami. Wśród licznych odmian rumieni odśrodko
wych, dwie z nich — rumień obrączkowy odśrodkowy Dariera
(erythema
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Poszczególny wykwit utrzymuje się od 2 do 6 tygodni, wobec tego jed
nak, że stale powstają zmiany świeże, choroba trwa długo, niekiedy kilka
lat, a osutka złożona jest z wykwitów rozmaitego czasu trwania i rozmaitej
wielkości, co nadaje jej pewien polimorfizm.
Zmiany anatomiczne polegają na obrzęku skóry właściwej, na znacz
nym rozszerzeniu naczyń oraz na obecności dużych nacieków okołonaczyniowych, złożonych z limfocytów i pojedyńczych komórek wielojądrzastych.
Naskórek może być nieznaanie obrzęknięty.
Etiologia schorzenia nie jest znana, spostrzegano ją u osobników całko
wicie zdrowych z punktu widzenia stanu ogólnego oraz w przebiegu roz
maitych schorzeń zakaźnych, związanych z zaburzeniami dokrewnymi i ze
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annulare centrifugum) oraz rumień przewlekły pełzakowaty
Lipschiitza
(erythema chronicum migrans), stanowią lepiej znane i bardziej skrystalizo
wane odmiany, cały szereg natomiast innych opiera się na pojedyńczych lub
nielicznych spostrzeżeniach i nie zasługuje na szczegółowsze omawianie w tym
podręczniku.
A . R u m i e ń o b r ą c z k o w y o d ś r o d k o w y , erythema annu
lare centrifugum, jest schorzeniem rzadkim, występującym u oisobników
obojga płci, nieco częściej jednak u mężczyzn oraz u osobników młodych.
Schorzenie rozpoczyna się wśród całkowitego zdrowia, bez przyczyny
widoanej i bez okresu zwiastunów; ogólny przebieg choroby jest przewlekły,
nie wpływa ona na stan ogólny zdrowia chorych i nie wywołuje objawów
ogólnych.
Początkowo zjawia się grudka rumieniowata lub aerwony, nieco wznie
siony rumień wielkości kilku milimetrów. Większość autorów twierdzi, że
siedliskiem najczęstszym jest tułów, co do mnie, spostrzegałem chorobę
najczęściej na twarzy i na szyi, na kończynach natomiast rzadziej. Nierzadko
istnieje od początku kilka lub kilkanaście grudek rumieniowatych; wszystkie
one szybko powiększają się obwodowo, łączą się z sąsiednimi i wytwarzają
wykwity o zarysach girlandowatych. Zmiany wygładzają się i ustępują w cen
tralnej aęści wykwitów, skutkiem aego powstają wykwity smugów ate i obrąakowate. Brzeg obrąaki tworzy wał i — 2 mm szerokości i około milimetra
wysokości, bardzo twardy, barwy różowej lub aerwonej, zwykle nie złuszaający się; w przypadkach nietypowych pokrywa się on nieznaanymi łuska
m i lub pęcherzykami. W okresie szerzenia się wał ten jest stromy po stronie
zewnętrznej, bardziej spadzisty k u środkowi wykwitu. Część środkowa wy
kwitu, początkowo różowa, w miarę ustępowania wykwitu przybiera barwę
sinawą lub brunatną. Wykwity osiągają rozmiary rozmaite, niekiedy o śred
nicy 10—15 cm, niekiedy zajmują duże obszary skóry.

Choroby zakaźne o etiologii nieznanej
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stanem uczulenia. W częs'ci przypadków, które sam spostrzegałem, chodziło
o osobników w okresie gruźlicy czynnej.

Ryc. 67.

Rumień odśrodkowy Dariera.

Leczenie tej choroby znajduje się w okresie poszukiwań środków dzia
łających korzystnie, toteż zarówno rozmaite metody chemoterapeutyczne, jak
również leczenie bodźcowe jest uzasadnione.

•
B.

Rumień

przewlekły
Erythema

pełzakowaty

chronicum

Lipschiitza

migrans

Choroba ta jest częstsza od poprzedniej, występuje bez różnicy płci
i wieku, być może jednak nieco częściej u osobników młodych. Częściej
zajmuje kończyny, zwłaszcza dolne, rzadziej natomiast skórę tułowia. Po
czątek choroby polega na zjawieniu się plamy rumieniowej
zawsze
p o j e d y ń c z e j , szybko wzrastającej obwodowo i ustępującej w środ-
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kowej części. Plama ta wkrótce zatraca barwę czerwoną i staje się sinawa;
obwód wykwitu wytwarza festonowatą obwódkę różowoczerwoną, niekiedy
zaledwie lekko wyniosłą nad powierzchnią otoczenia, niekiedy wytwarza
jącą gruby wał szerokości i wysokości 4—5 mm. W centralnej części wy
kwitu widuje się nierzadko drobne uszkodzenie naskórka, a chorzy twier
dzą, że w tym miejscu zostali ukłuci przez owada, liszkę lub kleszcza.

Choroba nie wpłjtwa na ogólny stan zdrowia chorych, który pozostaje
dobry. W y k w i t może osiągnąć rozmiary bardzo znaczne, pozostając zawsze
pojedynczym; utrzymuje się on niekiedy 6—12 miesięcy, czasem zaś za
ledwie 3—6 tygodni, po czym stopniowo znika, nie pozostawiając śladu.
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Ryc. 68. Rumień przewlekJy pełzakowaty Lipschiitza. Erythema chro
nicum migrans. W środkowej części rumienią widoczna jest plama
po ukąszeniu przez owada.

Choroby zakaźne o etiologii nieznanej

Zmiany anatomiczne polegają na obrzęku skóry z wyraźnymi wybro
czynami w otoaeniu naczyń, w sąsiedztwie których znajdują się spore na
cieki limfocytowe.
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Etiologia schorzenia nie jest znana, prawdopodobnie jednak zakaźna,
być może zarazek przenika do skóry przez nieznaczne uszkodzenia jej cią
głości.

C.

Rumienie

odśrodkowe

i

trwałe

nietypowe

Gmpa ta łączy szereg rzadkich postaci, zaliczanych do rumieni trwa
łych i odśrodkowych. Wobec znacznych trudności diagnostycznych, klasyfi
kacyjnych i dużego zamieszania w nomenklaturze, wspomnę tu o nich, by
uniknąć zamieszania z postaciami poprzednimi, nie będę ich jednak szcze
gółowo omawiał.
Rumień
odśrodkowy
nawracający
pęcherzowy,
erythema centrifugum
recidwans
bullosum, jest schorzeniem rzadkim.
Z punktu widzenia klinicznego zajmuje ono stanowisko pośrednie pomię
dzy rumieniem obrączkowym odśrodkowym Dariera
(erythema
annulare
centrifugum) i chorobą Duhringa. Choroba polega na powstawaniu ru
mieni, szerzących się obwodowo, pokrywających się pęcherzykami na po
graniczu. Rumienie nawracają stale w tych samych miejscach, niekiedy to
warzyszy im lekkie swędzenie; obraz histologiczny przypomina erythema
annulare centrifugum Dariera.
Rumień
obrączkowy
nawrający
dobrotliwy,
erythema circinatum benignum recidwans Brocq. Schorzenie to występuje
u kobiet neuropatycznych w okresie periodowym i jest spokrewnione z ru
mieniami miesiączkowymi lub, być może, z samozatruciami. Zmiany pole
gają na występowaniu bladoróżowych festonowatych obrączek rozszerzają
cych się obwodowo, utrzymujących się kilka dni i ustępujących bez pozosta
wienia śladu.
Rumień
wyniosły
trwały,
erythema elevatum diutinum,
opisany przez Radcliffa Crockera i Campbella, występujący w dwóch odmia
nach — w odmianie Buryego i odmianie Hutchinsona, nie jest niczym
innym, jak ziarniakiem obrączkowym (granuloma
annulare).
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Rumień
trwały
Wende,
erythema perstans Wende, nie
jest niczym innym jak tylko rumieniem obrączkowym odśrodkowym Da
riera (erythema annulare
centrifugum).
Erythema perstans Jadassohna jest powierzchowną odmianą tocznia
rumieniowatego.

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!
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ROZDZIAŁ

XVIII

G R Z Y B I C E SKÓRY. D E R M A T O M Y C O S E S

•

Patologia
o g ó l n a g r z y b i c wciąż jeszcze jest mało zba
dana, a dotąd opracowana została głównie mikologia patologiczna skóry.
Grzyby chorobotwórcze, wywołujące zmiany w skórze i w jej przy
datkach, podobnie jak grzyby trujące i jadalne, należą do świata roślinnego,
są jednak pozbawione chlorofilu i nie posiadają zdolności przyswajania
kwasu węglowego. Grzyby chorobotwórcze należą do grzybów niższych,
jungi imperfecti, różniących się od grzybów wyższych, trujących i jadal
nych brakiem zdolności do owocowania; niektóre grzyby chorobotwórcze
zachowały jednak zdolność do wytwarzania owoców poronnych. W klasyfi
kacji botanicznej grzyby niższe noszą nazwę hyphomycetes, są nader liczne,
a klasyfikacja ich wciąż jeszcze nie jest ostatecznie ustalona. Cechą wspólną,
odróżniającą grzyby niższe od wyższych, jest ich sposób rozmnażania się
przez podział, wytwarzanie zarodników, a w pewnych okolicznościach rów
nież poronnych narządów owocowania. Owoców dojrzałych one nie wytwarzają. D l a jasności dodam, że to co w życiu codziennym nazywa laik
grzybem, jest owocem grzyba, wypełnionym zarodnikami. Grzyb właściwy
ma cechy siateczki lub grzybni (mycelium), złożonej z członów. Grzybnia
grzybów niższych (pleśni i grzybów chorobotwórczych) owoców właściwych
nie wytwarza, grzybnia grzybów wyższych zachowuje zdolność do owoco
wania.
Grzyby chorobotwórcze żyją w przyrodzie jako saprofity i są bardzo
rozpowszechnione; ich niski rozwój i zdolność przystosowania się do roz
maitych warunków bytowania ułatwiają im bowiem wzrost i utrzymanie się
przy życiu na podłożach o malej wartości odżywczej, jak np. słomie, drze
wie, nawozie, suchych łupinach owoców itd. Pod tym względem są one
zbliżone do pleśni, należących również do grzybów niższych.
Z punktu widzenia budowy grzyby chorobotwórcze należą do trzech
odmian:
28

435

Grzybice

skóry

Druga kategoria grzybów wyróżnia się ciałem okrągłym, jednokomór
kowym; jest to grupa drożdżowców, grzybów rozmnażających się zwykle
przez pączkowanie, rzadziej przez wytwarzanie grzybni.
Wreszcie trzecia kategoria, do której należy grzyb promienicy, zbli
żona jest do bakterii.
Choroby wywołane przez grzyby są bardzo l i a n ę i różnorodne, a dotyayć mogą naskórka i jego przydatków (włosy, paznokcie), błon śluzo
wych, gruczołów chłonnych, kości i tkanki łącznej, przy czym zaznacza się
wyraźnie powinowactwo poszaególnych rodzajów grzybów z tą lub inną
tkanką.
Klasyfikacja grzybic jest trudna i żaden z proponowanych podziałów
nie jest wolny od zarzutów; w szaególności nie można się oprzeć na zasa
dach klasyfikacji botanicznej, niedostateanie jeszae opracowanej i nieodpo
wiedniej dla celów klinicznych, ponieważ grzyby biologianie pokrewne
mogą wywoływać schorzenia nader rozmaite, i odwrotnie.
Dlatego przytaczam tu podział grzybic na podstawach
mimo że i ten nie jest wolny od zarzutów.
I.

Łupieże:
1. Łupież pstry. Pityriasis
2. Łupież rumieniowy.

II.

Grzybica naskórka.

versicolor.

Erythrasma.

Epidermophytiasis.

III.

Grzybica woszczynowa.

IV.

Grzybica strzygąca.

V.

Grzybica drobnozarodnikowa.

VI.

Drożdżyca. Blastomycosis;

V I I . Grzybica sporotrychowa.
V I I I . Promienica.

Favus.

Trichophyttasis.
Microsporia.

oidiomycosis.
Sporotrichosis.

Actinomycosis.
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Grzyby złożone z nici, mycelium, czyli grzybni, zbudowanej z członów
na kształt tasiemca; człony te mogą mieć rozmaitą długość; nici te (grzyb
nia) rozgałęziają się dwudzielnie (dichotomicznie) i wytwarzają gęsty splot
podobny do wojłoku. N a tych niciach znajdują się supelkowate zgmbienia,
tak zwane arthrospora, a na zakończeniach nici mogą powstawać zarodniki
duże — chlamydospora. Niektóre z tych grzybów, w razie wzrostu na pod
łożach sztucznych, pokrywają się puszkiem, dlatego że niektóre człony
(hyphae) skierowane są k u górze (człony powietrzne); na tych to członach
mogą się znajdować poronne narządy owocowania.

Grzybice

skóry
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Patologia ogólna grzybic, przez długie lata całkowicie zaniedbana, w la
tach ostatnich stała się przedmiotem l i a n y c h prac i dużego zainteresowa
nia. Okazało się przy tym, że zakażenie grzybami, ograniczone zdawałoby
się do powłok, a czasem dotyczące wyłącznie naskórka zrogowaciałego wło
sów lub płytki paznokciowej, czyli tkanek o żywotności bardzo nieznaanej
lub nawet martwych, wpływa na stan całego ustroju i oddziałuje na jego
procesy odpornościowe i alergiczne.
Odkrycia ostatnich dziesięcioleci wykazały, że istnieje duża liczba roz
maitych odmian grzybów chorobotwórczych dla człowieka i zwierząt; poka
zało się przy tym, że niektóre ich odmiany wykazują nieznaczne różnice
swych cech morfologicznych i biologicznych, inne różnią się bardzo znacz
nie. T e rozmaite odmiany grzybów wywoływać mogą zmiany podobne
z punktu widzenia klinianego; szczególnie wyraźnie występuje to w grzy
bicy strzygącej. Z iimej strony ten sam grzyb może wywołać różnorodne
zmiany.
Osobnicza odporność lub podatność na zakażenie odgrywa również
dużą rolę w epidemiologii grzybic. W i d u j e się osobników, którzy mimo
bliskiego współżycia z chorymi nie zostają zakażeni. W zapadalności na
grzybicę odgrywa rolę nie tylko zjadliwość i właściwości epidemiologiczne
grzyba, lecz również wiek osobnika i dlatego podatność na zakażenie jest
rozmaita u dzieci i u osobników dorosłych. Wreszcie w grzybicach istnieje
odporność miejscowa (regionalna), toteż niektóre okolice skóry ulegają za
każeniu, inne zaś, nawet sąsiadujące, zostają oszczędzone.
Rozmaite warunki miejscowe, jak grubość naskórka, stopień jego w i l 
goci i rozmiękanie, gęstość i cechy owłosienia, również w stopniu niemałym
wpływają na zapadalność i na cechy morfologiczne i kliniczne grzybic.
Nasilenie zmian chorobowych wywoływanych przez grzyby bywa roz
maita; jedne z nich (łupież pstry, łupież rumieniowy) przerastają naskórek
zrogowaciały, nie wywołując odczynu zapalnego i dlatego przez niektórych
autorów uważane są za saprofity; iime wywołują zmiany zapalne ostre lub
powstawanie dużych nacieków o cechach przewlekłych. Nasilenie zmian
zapalnych może być cechą stałą, charakterystyczną dla grzyba, lub też ulega
wahaniom w zależności od odczynowości tkanek.
Większość grzybów —- z wyjątkiem niektórych drożdży, grzyba sporotrychozy i promienicy — wykazuje powinowactwo z tkanką rogowaciejącą,
jak do warstwy rogowej naskórka, włosów i paznokci. Jest ono tak duże,
że nawet po dożylnym wstrzyknięciu zarodników lub grzybni następuje
osiedlenie ich w tych tkankach. Wybiórczość biologiczna grzybów posunięta
jest jeszcze dalej i niektóre z nich mogą wzrastać wyłącznie w naskórku
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Alergia ta może być swoista, jeśli skóra reaguje wyłącznie na wyciąg
z grzyba wywołującego chorobę, lub też, co jest częstsze, grupowa, a więc
występująca również w stosunku do wyciągów z innych grzybów.
Stan alergii utrzymuje się po przebyciu grzybicy bardzo długo, niekiedy
kilka, a nawet kilkanaście lat, co znacznie zmniejsza praktyczną wartość tej
próby.
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(microsporon jur jur et minutissimum) inne również w jego przydatkach.
Grzyb wywołujący łupież pstry pasożytuje tylko w niektórych okolicach
skóry (wybiórczość regionalna).
Przerastając włosy, grzyby wykazują w nich układ i rozmieszczenie
rozmaite, ale stałe dla pewnych odmian grzyba; wzrastają one bądź w samym
włosie {endotrix),
bądź obrastają go z zewnątrz (ektotrix),
bądź też wyka
zują zdolność bytowania zarówno we włosie, jak i na zewnątrz włosa (ektoendotrtx ) ,
Niektóre grzyby pasożytują wyłącznie lub prawie wyłącznie na czło
wieku, inne są pasożytami zwierzęcymi, a przenoszone są na człowieka przy
godnie. N a ogół ostatnie rodzaje grzybów, najczęściej grzyby bydła roga
tego, wywołują u człowieka silniejsze objawy zapalne, jednakże po kilku
przeszczepieniach zjadliwość ich najczęściej maleje.
Grzyby mogą przenikać do krwiobiegu lub krążenia chłonnego,
skutkiem czego następuje niekiedy ich wysiew do skóry i narządów
wewnętrznych, gdzie giną one szybko; w skórze natomiast wywołują osutki
krwiopochodne, noszące nazwę mikidów, mycides, przez analogię do krwio
pochodnych osutek gruźliczych i kiłowych, zwanych często tuberculides
1 syphilides.
W zależności od rodzaju grzyba mikidy te noszą nazwę fawidów, trichofitydów lub epidermofitydów. Ciężkich posocznic grzyby te nie wywo
łują nawet w razie przejścia do krwi dużych ich ilości. Zmiany ograniczają
się do słabo nasilonego stanu zapalnego lub do złuszczania; same grzyby
szybko znikają z krążenia ogólnego.
Przemiana alergiczna tkanek, wywoływana przez wszystkie grzybice,
wybitniejsza jest w grzybicach głębokich z silnym stanem zapalnym i głębo
kimi naciekami, słabsza w grzybicach powierzchownych. Alergia ta wyraża
się wzmożeniem odczynowości skóry na wyciągi sporządzone z hodowli
grzybów; wyciągi te, do pewnego stopnia analogiczne do tuberkuliny, w za
leżności od pochodzenia noszą nazwę trichofityny, jeśli przygotowane zostały
z hodowli grzyba strzygącego; fawiny, jeśli pochodzą z hodowli grzyba
woszczynowego i epidermofityny, jeśli sporządzone zostały z epidermophyton.
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Alergiczny odczyn na wyciąg z rozmaitych grzybów polega na stanie
zapalnym w miejscu doskórnego wstrzyknięcia wyciągu, na obostrzeniu obja
wów zapalnych w ognisku chorym (odczyn ogniskowy), a wreszcie na
odczynie ogólnym w postaci podwyższenia ciepłoty, jest zatem analogiczny
do odczynu tuberkulinowego. Odczyn ogólny jest silniejszy w razie dożyl
nego wstrzyknięcia wyciągu.
Z alergią tkanek w grzybicach związany jest pewien stopień odporności
na zakażenie ponowne, rozwijający się niekiedy po uleczeniu grzybicy.
Możliwe, że zjawisko to jest przyczyną samouleczenia niektórych odmian
grzybic.
Doniosłość
społeczna
i
epidemiologiczna
grzybic.
Ze względu na swą zakażność, występowanie epidemiczne
i tmdności w rozpoznaniu i leczeniu, grzybice mają dużą doniosłość spo
łeczną. Chociaż nie ma kraju lub strefy geograficznej wolnej od grzybic,
to jednak jest ich więcej w krajach ciepłych i zwrotnikowych. Grzybice mają
charakterystyczne rozmieszczenie i można mówić nawet o geografii mikologicznej, przy tym niekiedy flora krajów sąsiadujących różni się. Bardzo duże
różnice istnieją między florą krajów gorących i naszą strefą geograficzną.
Rozpowszechnienie niektórych grzybic związane jest z poziomem ekonomicz
nym, kulturalnym i ze zwyczajami ludności kraju. Dotyczy to przede wszyst
kim grzybicy woszczynowej, występującej głównie wśród ludów noszących
stale nakrycia głowy, takie jak turbany lub jarmułki. W Polsce grzybica
woszczynowa rozpowszechniona była głównie wśród Żydów i w wojewódz
twach wschodnich. Grzybica drobnozarodnikowa, częsta w Anglii, Francji
i Austrii, należy u nas do rzadkości; drożdże, częsta przyczyna chorób skór
nych w ' k r a j a c h zwrotnikowych, odgrywają mniejszą rolę u nas.
Niektóre rodzaje grzybic, w pierwszym zaś rzędzie grzybica strzygąca
i drobnozarodnikowa, są bardzo zakaźne, zwłaszcza dla dzieci, czym się też
tłumaay aęstość epidemii grzybic w przytułkach, schroniskach i szkołach.
N a tym polega największa doniosłość społeczna i sanitarna grzybic.
Częstość grzybic tłumaczy się łatwością do saprofkowania i dużą zdol
nością przystosowawczą ich zarazka; grzyby znajdują się w kurzu mieszkań,
na roślinach, słomie, w futrach i w pokarmie. Zakażenie skóry następuje
z zewnątrz, a czy uszkodzenie ciągłości powłok jest czynnikiem niezbędnym
do zakażenia — trudno powiedzieć. Zdaje się jednak, że grzyby promienicy
i sporotrychozy wywołują zmiany dopiero po przedostaniu się w głąb tka
nek; inne, jak grzybica strzygąca i łupież pstry zakazić mogą również po
wierzchnię nie uszkodzoną.
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jeśli wykwit złuszcza się na obwodzie silniej niż w części środkowej,
materiał do badania należy pobrać z obwodu ogniska; jeśli wykwit pokryty
jest maścią lub pudrem, należy dokładnie oczyścić go benzyną, a badanie
odłożyć do dnia następnego.
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Grzybice występują nie tylko u ludzi, lecz również u zwierząt i u nie
których są nawet bardzo rozpowszechnione. Niektóre grzyby są chorobo
twórcze wyłącznie dla człowieka lub wywołują zmiany tylko u pewnego ga
tunku zwierząt; wreszcie niektóre grzyby są chorobotwórcze zarówno dla
ludzi jak i dla zwierząt.
Sposób szerzenia się grzybic jest rozmaity, często jest on bezpośredni
z osobnika chorego na zdrowego lub też pośredni przez rozmaite przedmioty,
jak grzebienie, szczotki, ręczniki itd. D l a niektórych grzybów bardzo roz
powszechnionych, jak np. dla drożdży znajdujących się prawie zawsze na
skórze osobników zdrowych, przyjąć należy możliwość nagłego wzrostu
zjadliwości grzybów i przejścia ich z życia saprofitującego w pasożytnicze.
Dużą rolę odgrywa również podatność tkanek na zakażenie; ulec może ona
zmianie powolnej lub szybkiej, czego przykładem jest owłosienie głowy
podatne na zakażenie grzybem strzygącym przed okresem dojrzewania płcio
wego i odporne u osobników dorosłych. Istnienie odporności rasowej, zda
niem niektórych autorów nader prawdopodobne, udowodnione nie jest.
Laboratoryjne
badanie grzybic.
Często do ustalenia
lub potwierdzenia rozpoznania grzybicy pomocne są badania pracowniane;
najczęstszym z nich jest mikroskopowe badanie tkanek na obecność grzy
bów. Badanie to jest bardzo proste, nie wymaga specjalnego wyszkolenia
i wykonane może być przez każdego lekarza posiadającego mikroskop. W ra
zie braku mikroskopu pobrany materiał można przesłać do pracowni pocztą
lub koleją.
Badanie mikroskopowe naskórka i jego przydatków wykonuje się
w sposób następujący:
jeśli wykwit pokryty jest łuskami, należy pobrać je pincetką epilacyjną
lub zeskrobać powierzchnię wykwitu skalpelem albo łyżeczką i zebrać
łuseczki na szkiełku przedmiotowym;
jeśli wykwit jest pokryty włosami, należy je również wziąć do badania;
w tym celu łuski na wykwicie powinny być zgarnięte pincetką epilacyjną
ruchem silnym, aby wziąć nie tylko łuski powierzchowne, ale całą ich war
stwę; wśród łusek znajdują się bowiem ułamane włosy; prócz tego należy
wziąć do badania również włosy pokrywające powierzchnię; w tym celu
bierze się jednak nie włosy najdłuższe w okolicy badanej, lecz najkrótsze
lub też wykazujące zmianę barwy albo spoistości;
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Materiał przeznaczony do badania należy umieścić na szkiełku przed
miotowym, rozmieszczając go w warstwie możliwie cienkiej, po czym dodaĆ
kilka kropel ługu 3 0 % i nakryć całość szkiełkiem nakrywkowym. Ług
zmydla tłuszcze, które rozpuszczają się i stają się przezroczyste, ciała zaś
białkowe, np. keratyna włosów i komórek naskórka, pęcznieją i przez to
również stają się bardziej przejrzyste. Działaniu ługu opierają się natomiast
grzyby złożone z drzewnika; dlatego też wyraźnie występują one na tle innych
składników, bardziej przejrzystych.
Preparat w ten sposób przygotowany należy kilkakrotnie ostrożnie
zagrzać w płomieniu, nie doprowadzając jednak do zagotowania; pod wpły
wem ciepła działanie ługu zostaje przyśpieszone i preparat może być zba
dany pod mikroskopem. Początkowo należy oglądać w powiększeniu małym
40—50-krotnym i wyszukać miejsce podejrzane; są to ułamki włosa lub oko
lice, w których nawet w tym powiększeniu spostrzega się skrzyżowanie cien
kich, delikatnych niteczek albo skupienia drobnych ziarenek. Miejsce takie
ogląda się w powiększeniu większym, 200—240-krotnym. Całe badanie na
leży wykonać przy opuszczonym kondensatorze lub przy zwężonej diafragmie.
Przy tym powiększeniu można zauważyć, że ziarnistość lub n i t e a k i
widoczne w powiększeniu małym są zarodnikami lub członami grzyba, uło
żonymi paciorkowato i wykazującymi cechy tak charakterystyczne i stałe,
że rozpoznanie nie nasuwa trudności dla badacza, który obraz taki widział
chociaż raz jeden.
Najczęstszym błędem technicznym popełnianym przy tych badaniach
jest przygotowanie preparatu zbyt grubego; wprawdzie dla badania dokład
nego należy wziąć dużo materiału, włosów i łusek, należy jednak ułożyć je
w warstwie bardzo cienkiej; w tym celu po kilkakrotnym ostrożnym za
grzaniu preparatu, można go spłaszczyć i przez wykonanie lekkiego ucisku
na szkiełko nakrywkowe ułatwić badanie. Drugim błędem jest zagrzanie
zbyt gwałtowne, doprowadzenie preparatu do wrzenia, przez co włosy i łuski
ulegają rozgotowaniu, a charakterystyczny układ grzybów zostaje namszony;
wreszcie wyparować może woda, ług potasowy wytwarza kryształki utmdniające badanie; preparat taki jest mętny i nie nadaje się do badania. Przez
umieszczenie kropli wody na brzegu szkiełka nakrywkowego można go
rozjaśnić.
Przy badaniu płytki paznokciowej należy wziąć powierzchowne jej
warstwy, w miejscach wykazujących zmiany dostrzegalne już gołym okiem
(zmiany zabarwienia, zmętnienia, rozwłóknienie płytki). D l a otrzymania
materiału nadającego się do badania, należy zeskrobać skalpelem lub ły
żeczką chirurgiczną powierzchnię płytki, zbierając pyłek i drobne wiórki
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na szkiełko przedmiotowe. Dalsze badanie jest takie samo, jak badanie łusek
i włosów. Obcinanie nożyczkami dużych części paznokcia na całej grubości
i badanie takiego kawałka nie może doprowadzić do cełu, rozpułchnienie
i prześwietlenie takiej bryły rogowej nie jest bowiem możłiwe.

Dła posiewu należy wybierać materiał z ognisk suchych, niesączących,
bez widocznego zakażenia wtórnego. Łatwiej jest otrzymać hodowlę czystą
z włosa niż z łusek, toteż przy pobieraniu materiału z okolic owłosionych
należy brać kawałek włosa, możliwie małą cząstkę włosa łub łusek, a dla
posiewu używać podłoży Sabourauda, skład których jest następujący:
Podłoże pierwsze: Cukru gronowego — 4.0,
Peptonu ziarnistego Chassaing —- i . o .
Wody destylowanej -—• loo.o.
Agaru ilość potrzebną dla nadania stałości.
Podłoże drugie:

Maltozy — 4.0,
Peptonu ziarnistego Chassaing — i . o .
Wody destylowanej — 100.o,
Agaru ilość potrzebną dła nadania stałości.
N a tych podłożach grzyby wzrastają lepiej i przybierają cechy charak
terystyczne, ulegają jednak stosunkowo szybko zwyrodnieniu, skutkiem
czego zatracają swe cechy, stając się pleomorficznymi.
Z tych względów dła utrzymania grzyba przez czas dłuższy w stanie
charakterystycznym, należy po otrzymaniu czystej hodowłi grzyba na jednej
z podanych powyżej pożywek, przeszczepić go na podłoże o składzie na
stępującym:
Peptonu ziarnistego Chassaing — 4.0,
Wody destylowanej — 100.o.
Agaru ilość dostateczną dła nadania stałości.
Opis wyglądu kolonii rozmaitych grzybów przekracza ramy
ręcznika.

pod

Inne metody badania laboratoryjnego, jak odczyn wiązania dopełnia
cza, odczyn złepny z zarodnikami grzyba nie mają wartości praktycznej.
Sposoby badania ropy z przetok i ropni podejrzanych o sporotrychozę
lub promienicę zostaną omówione w odpowiednich rozdziałach podręcznika.
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Wykonywanie posiewów z łusek i włosów dła otrzymania hodowłi
grzyba przekracza wprawdzie potrzeby lekarza praktyka, wobec tego jednak,
że nierzadko bez takiego badania trudno ustalić rozpoznanie, a że przy tym
w piśmiennictwie polskim metodyka tego badania rzadko jest uwzględniana,
zostanie ona tu pokrótce omówiona.
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Charakterystyka
ogólna.
Łupież pstry jest grzybicą do
brotliwą, dotyczącą powierzchownych warstw naskórka i mającą przebieg
przewlekły. Wywołany on jest przez grzyb zwany microsporon jurfur.
Zmiany skórne polegają na obecności na skórze tułowia plam złuszczają
cych się, barwy żółtobrunatnej.
E t i o l o g i a i p a to g e n e z a. Przyczyną choroby jest grzyb wywykryty w r. 1846 przez Eichstedta i zwany microsporon furjur. Łupież
pstry jest chorobą bardzo rozpowszechnioną, częstszą u osobników w wieku
średnim, u nieprzestrzegających przepisów higieny i u pocących się nad
miernie; rzadszy jest on u starców; u niemowląt i dzieci nie spotyka się go
wcale. Odbydwie płci wykazują jednakową podatność na zachorowanie.
Zakażenie następuje przez przeniesienie zarazka bezpośrednio lub po
średnio (pościel, bielizna) z osobnika chorego na zdrowego. Dużą rolę
odgrywa przy tym skłonność osobnicza, niekiedy bowiem osoba blisko współ
żyjąca z osobnikiem chorym, na przykład jeden z małżonków, nie zostaje
zakażona. Dawniej przypuszczano, że większą skłonność do tej choroby wy
kazują osobnicy gruźliczy, dziś sądzimy, że rolę odgrywa tu pocenie nad
mierne i noszenie bielizny ciepłej i mało przewiewnej.
Pasożyt (microsporon furjur), rośnie w naskórku zrogowaciałym i nie
zakaża włosów i paznokci; w naskórku przybiera postać grzybni (mycelium),
złożonej z członów dzielących się dwudzielnie (dichotomicznie), zgiętych
i tworzących splot wojłokowaty. N a tych członach znajdują się małe,
okrągłe zarodniki, tworzące skupienia groniaste. Załamują one silnie światło
i w preparacie widoczne są w postaci drobnych, lśniących ziarenek.
Łupież pstry występuje nie tylko w rasie białej, lecz również u murzy
nów i u żółtych, jednakże grzyby krajów zwrotnikowych różnią się od panu
jących w Europie.
Hodowanie grzyba grzybicy pstrej jest bardzo trudne, otrzymane zaś
hodowle różnią się swymi cechami.
Obraz kliniczny.
Choroba rozpoczyna się niepostrzeżenie od
zjawienia się na skórze klatki piersiowej, w otoczeniu torebek włosowych,
plamek żółtobrunatnych. Plamy te powiększają się powoli, nie wywołując
objawów podmiotowych i choroba zwolna przybiera cechy typowe.
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D l a wykazania skłonności naskórka do złuszczania, powierzchnię plamy
i jej sąsiedztwo można nasmarować atramentem lub nalewką jodową.
Skutkiem rozpulchnienia naskórka, wywołanego przez grzyb, w miejscach
chorych płyn zabarwiający wchłania się w ilości większej niż w skórze oto
czenia i wywołuje zabarwienie silniejsze.
Choroba nie wywołuje zmian podmiotowych, tak że chory może na
wet choroby nie zauważyć, jednak u osobników bardzo wrażliwych wystę
pować może swędzenie. T r w a ona bardzo długo nie wywołując powikłań
i nie wykazując skłonności do samouleczenia; nie sprowadza ona stanu uczu
lenia (alergii) na wyciągi z grzybów i nie uogólnia się drogą krwi.
W porze letniej u osobników opalających się na słońcu i korzystają
cych z kąpieli słonecznych lub morskich, powstają charakterystyczne zmiany
barwnikowe, określane przez niektórych (Gougerot), jako bielactwo paso
żytnicze lub grzybicowe (kucoderma mycoticum).
Pochodzenie ich jest
następujące: pod wpływem promieni słonecznych rozwija się w skórze barw
nik, którego jest jednak mniej na zmianach chorobowych pokrytych łusecz442
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W pełni rozwoju zmiany na skórze umiejscowione są zazwyczaj w gór
nej części tułowia z przodu i z tyłu, z grubsza umiarowo. Stąd przechodzić
mogą one na brzuch i na skórę lędźwi oraz na górną część ramion. W przy
padkach zupełnie wyjątkowych spostrzegano zmiany na twarzy (Dubreuilh),
na skórze głowy (Payne), na dłoniach i na stopach (Smith), a nawet na
paznokciach (Jadassohn). U osobników starych widuje się niekiedy syme
trycznie ułożone ogniska pod pachami i w pachwinach.
Wykwitami charakterystycznymi dla łupieżu pstrego są plamy; wiel
kość ich jest rozmaita, począwszy od kropkowatych, aż do zajmujących roz
ległe odcinki skóry; barwa ich jest brunatnożółta, podobna do kawy z mle
kiem z przewagą bądź odcienia żółtego, bądź bmnatnego. Zabarwienie plam
jest rozmaite u różnych chorych, czym się też tłumaczy nazwa pityriasis versicolor; zależy to od barwy skóry chorego, a być może również od cech bio
logicznych grzyba. Zarysy plam są wyraźne, ostre; skutkiem łączenia się
wykwitów sąsiadujących kształt ich jest nieregularny, geograficzny. Niektóre
plamy szerząc się obwodowo ustępują w częściach środkowych, skutkiem
czego powstają wykwity obrączkowate i arabeski rozmaitego kształtu. Po
wierzchnia plam złuszcza się — u osobników starszych, ze skórą suchą i za
niedbanych — bardzo wyraźnie; czasem powierzchnia plam wykazuje deli
katne zmarszczki i fałdowanie. Częściej złuszczanie jest nieznaczne, łupie
źowate i występuje dopiero po zadrapaniu; na skórze suchej po zadrapaniu
może powstawać kreska pokryta łuskami łupieżowatymi, na wilgotnej —
zdrapuje się naskórek powierzchowny w postaci delikatnej błonki.
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kami, chroniącymi naskórek przed działaniem promieni słonecznych. Pod
wpływem kąpieli i złuszczania łuseczki ustępują i skóra przybiera wygląd
pstry o rozłożeniu plam barwnikowych odwrotnym niż w łupieżu: miejsca
chore są jaśniejsze, a zdrowe, nie chronione przed działaniem promieni
słoneanych — zabarwione silniej. Gougerot przypuszcza, że pewną rolę
odgrywa tu nie tylko mechaniczna ochrona skóry przed działaniem światła,
lecz również i obecność w grzybach ciał odbarwiających (pityriasis versicolor achromica). Pogląd ten nie jest wprawdzie udowodniony, znajduje
jednak potwierdzenie w przebiegu łupieżu pstrego u murzynów, u których
w miejscach zajętych przez grzybicę powstawać mogą odbarwienia i plamy
białe.
Choroba ma przebieg wieloletni, z wiekiem i w klimacie zimnym ulega
ona osłabieniu; u osobników korzystających z intensywnych naświetlań sło
necznych i kąpieli ulega ona poprawie w okresie letnim.
Zmiany histologiczne
w łupieżu pstrym są proste i do
tyczą naskórka, warstwa zrogowaciała którego jest rozpulchniona i wyka
zuje skłonność do złuszczania się o cechach parakeratozy.
Między łuskami i komórkami naskórka znajdują się liczne zarodniki
i nitki grzyba.
Rozpoznanie
łupieżu pstrego jest łatwe; oparte jest ono na
stwierdzeniu przewlekłego przebiegu choroby, obecności żółtawych, złuszcza
jących się płam na skórze górnej części tułowia, a wreszcie na wykazaniu
obecności pasożyta w łuskach.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić trzeba
bielactwo nabyte, uitiligo, w którym plamy są odbarwione i nie
złuszczają się, w łupieżu zaś pstrym są one ciemniejsze od otoczenia
i złuszaają się samoistnie lub po zadrapaniu; trudność zajść może jedy
nie w przypadkach odbarwienia plamistego w następstwie naświetlań
osobników z łupieżem pstrym, leucoderma mycoticum; pomocne są tu
wywiady i stopień odbarwienia plam — bardzo wybitny w bielactwie
i znacznie słabszy w łupieżu pstrym poddanym naświetlaniom;
znamiona bezbarwne, plamiste, istnieją od urodzenia lub od
wczesnej młodości, pozostają bez zmian, a więc nie ustępują i nie po
większają się, co ma miejsce w łupieżu pstrym; powierzchnia znamion
nie złuszcza się;
przebarwienie pozapalne, ostuda (chloasma) lub występujące przy
zaburzeniach czynności gruczołów dokrewnych, rzadko nastręczyć mogą
trudności rozpoznawcze; we wszystkich tych przypadkach powierzchnia
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L e c z e n i e . Łupież pstry jest nader oporny na leczenie; wprawdzie
zmiany widoczne ustępują stosunkowo łatwo, zarodniki pozostają jednak
w ujściach torebek włosowych i następuje nawrót choroby, początkowo w po
staci licznych kropkowatych plam w otoczeniu torebek włosowych i porów
skórnych, nieco później — w postaci typowej.
Wobec tego leczenie należy prowadzić przez okres kilku miesięcy po
ustąpieniu zmian. Zasadą leczenia jest utrzymanie czystości, a więc codzienne
mycie chorych miejsc wodą z mydłem oraz stosowanie środków złuszczających
i odkażających. Najczęściej stosowane są: nalewka jodowa czysta łub roz
cieńczona 1:4 w spirytusie, płyn Vlemingkxa, maść Wilkinsona, maści za
wierające chryzarobinę ( i — 2 % ) , nalewka Arninga, spirytus z domieszką
1% tymolu, 2% kwasu salicylowego łub 3—5% rezorcyny albo epikaryny.
Wygodnym, lecz długim sposobem leczenia jest codzienne obmywanie cho
rych miejsc 5% wodnym rozczynem boraksu.
Co do mnie, to często polecam codzienne obmywanie chorych miejsc
płynem następującym:
Rp.: Resorcini 6.0, Liq. carbonis deterg. 15.0, Spir. 'sapon. kalini,
Aq. destillatae aa ad loo.o i obcieranie skóry spirytusem z do
mieszką rezorcyny i 10% eteru.

2.

Łupież

rumieniowy.

Erythrasma

Charakterystyka
ogólna.
Łupież rumieniowy jest grzy
bicą o przebiegu przewlekłym, występującą najczęściej w fałdzie pachwi
nowym i wywołaną przez grzyb karłowaty, microsporon minutissimum.
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plam nie złuszcza się; granice ich rzadko bywają ostro odgraniczone,
jak w łupieżu pstrym;
łupież rumieniowy, erythrasma, może nastręczyć trudności w róż
nicowaniu z przypadkami łupieżu pstrego, umiejscowionego w pachwi
nach i pod pachami; pamiętać należy, że łupież rumieniowaty wywołuje
lekki stan zapalny, w związku z czym ognisko chorobowe jest brunatnoczerwone; rzadko występuje on pod pachami, zwłaszcza zaś umiarowo;
w razie potrzeby badanie mikroskopowe jest rozstrzygające;
największe trudności rozpoznawcze mogą sprawić przebarwienia
kropkowate, występujące w otoczeniu porów skórnych u osobników
z silnym łojotokiem; mogą one przypominać początkowy kropkowaty
okres w rozwoju łupieżu pstrego.
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E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Sposób zakażenia nie jest znany,
najprawdopodobniej
jednak zarówno bezpośredni, przez przeniesienie
grzyba z osobnika chorego na zdrowego, jak i pośredni, przez bieliznę,
gąbki itd. Pewną rolę odgrywa również skłonność osobnicza, niekiedy bo
wiem tylko jeden z małżonków dotknięty jest chorobą. N a ogół łupież
rumieniowy występuje prawie wyłącznie u mężczyzn, rzadko u kobiet i mło
dzieży, nigdy u niemowląt i dzieci.
Grzyb wywołujący chorobę, microsporon minutissimum, wykryty przez
Burcharda w roku 1859, rośnie w naskórku zrogowaciałym, gdzie przybiera
postać grzybni (mycelium) bardzo cienkiej, szerokości około jednego mikro
na, rozgałęzionej dichotomicznie, złożonej z członów drobnych, przypomi
nających ziarniaki lub człony grzyba promienicy. Hodowla tego grzyba na
podłożach sztucznych zazwyczaj nie udaje się. Grzyb wykrywano czasem
na skórze osób zdrowych, co dowodzi, że może on odgrywać rolę saprofita.
Obraz kliniczny.
Choroba rozpoczyna się niepostrzeżenie
i chorzy stwierdzają zmiany dopiero w pełni rozwoju łub też w razie dołą
czenia się swędzenia. Ognisko chorobowe powstaje początkowo w głębi
fałdu, najczęściej pachwinowego i powiększa się bardzo powoli, a po osią
gnięciu pewnej wielkości wzrost jego zatrzymuje się i wykwit utrzymuje się
w dalszym ciągu w tym stanie, nie powiększając się i nie wpływając na
ogólny stan zdrowia chorych. Choroba nie wywołuje powikłań, nie uogólnia
się i nie sprowadza uczułenia skóry na wyciągi z grzybów; nie ma ona ten
dencji do samouleczenia; u osobników starszych nierzadko ulega jednak po
prawie lub nawet samouleczeniu.
Objawy choroby są następujące: zmiany umiejscowione są najczęściej
w fałdzie pachwinowym, u mężczyzn po stronie, w którą przesunięty jest
worek mosznowy, a zatem zazwyczaj po lewej; u kobiet różnica ta nie wy
stępuje i zmiany są równie częste po stronie lewej, jak i po prawej. Prócz
pachwin łupież rumieniowy sadowi się niekiedy pod pachami i pod sutkami
u kobiet, w otoczeniu pępka i w fałdach brzusznych u kobiet otyłych,
a wreszcie w fałdzie międzypośładkowym.
Ognisko chorobowe jest zwykłe pojedyńcze; w pachwinie u mężczyzn
zajmuje ono skórę uda w miejscu stykania się z workiem mosznowym, a cza
sem również i skórę worka. Jest to plama brunatnoczerwona lub brunatna,
o zarysie prawidłowym, kolistym, wyraźnie od otoczenia odgraniczona.
Plama ta na całej powierzchni złuszcza się łupieżowato, samoistnie łub po
zadrapaniu, równomiernie na całej powierzchni, nie wyłączając brzegu. Nie
kiedy stwierdza się na niej obecność drobnych, zaczerwienionych grudek
wielkości ziarnka maku. N a zewnątrz wykwitu głównego widuje się czasem
445

Grzybice

skóry

L e c z e n i e . Choroba ma przebieg przewlekły i dużą skłonność do
nawrotów. Leczenie polega na stosowaniu środków złuszczających i odka446
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kilka mniejszych złączonych z głównym i osiągających wielkość monety.
Gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa zmian chorobowych nie wyka
zują. U osobników silnie pocących się ognisko chorobowe wywoływać może
uczucie swędzenia.
Zmiany
histologiczne
polegają na rozpulchnieniu na
skórka zrogowaciałego i na jego złuszczaniu, na obrzęku naskórka w całości
i obecności lekkiego stanu zapalnego w skórze właściwej.
Rozpoznanie
łupieżu rumieniowego jest proste, podstawą do
rozpoznania jest charakterystyczne umiejscowienie wykwitu w pachwinie
na stykających się powierzchniach skóry uda i worka mosznowego; przew
lekły przebieg choroby i cechy wykwitu, a więc obecność plamy bmnatnoczerwonej, dobrze ograniczonej, złuszczającej się na całej powierzchni rów
nomiernie.
"W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
wyprzenie, w którym jednak przeważają ostre zmiany zapalne,
najsilniejsze w głębi fałdu, gdzie często skóra sączy; wykwit nie jest
odgraniczony ostro, lecz stopniowo przechodzi w skórę zdrową; prze
bieg choroby jest ostry;
grzybica obrębna pachwin; objawy zapalne są silniejsze, przebieg
jej jest ostry, wykwit ustępuje w części środkowej, na swym obwodzie
jest natomiast ograniczony obwódką rumieniowato-złuszczającą; przy
badaniu mikroskopowym stwierdza się obecność grzyba o cechach
odrębnych;
łupież pstry fałdów pachwinowych częściej ma ułożenie umiarowe,
ogniska mają barwę żółtobrunatną, a nie czerwonobrunatną, nie towa
rzyszą im bowiem zmiany zapalne;
łuszczyca rzadko występuje w postaci ogniska pojedyńaego, umiej
scowionego w pachwinie, toteż zdawać by się mogło, że potrzeba ta
kiego różnicowania nigdy nie zachodzi; tak jednak nie jest, odwrot
nie — największe trudności rozpoznawcze budzą przypadki zmian
rumieniowato-zhiszczających, występujących w fałdach u osobników
łuszczycowych; rozstrzygnięcie, czy jest to ognisko wyprzenia, czy łu
pieżu rumieniowego, czy też ogniska łuszczycy o powierzchni rozmiękającej (zmacerowanej) jest bardzo tmdne; pamiętać należy, że
ognisko łuszczycy złuszcza się silniej, nie jest tak ściśle ograniczone
do miejsca stykania się uda i worka mosznowego i że rozstrzygnięcie
ostateczne polega na badaniu mikroskopowym.
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żających: nalewki jodowej rozcieńczonej dziesięciokrotnie wyskokiem, na
lewki Arninga, płynu Vlemingkxa, 5 % spir3rtusu salicylowego, maści Wil
kinsona, a najlepiej płynu następującego:
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Rp.: Anthrarobini 3.0, Trae benzoes lo.o, pędzlować 7—10 dni z rzę
du, po czym w ciągu k i l k u miesięcy obmywać chore miejsca
10% rozczynem podsiarczynu sodowego, natrium hyposulfurosum, a niezwłocznie potem (przed osuszeniem skóry) 5 % roz
czynem kwasu winowego.
Niektórzy używają maść chryzarobinową:
Rp.: Chrysarobini 0.30, Lanolini lo.o, Yaselini 20.0, — silnie bru
dzącą bieliznę.

II.

GRZYBICA NASKÓRKOWA.

EPIDERMOPHYTIASIS

Grzybica naskórkowa, epidermophytiasis, wywołuje zmiany bardzo po
dobne do grzybicy strzygącej skóry nieowłosionej, dlatego też dawniej
obydwie te grzybice rozpatrywane były wspólnie. Z chwilą wykrycia odręb
nych zarazków dla każdej z nich, słuszne jest omawianie ich oddzielne.

I. G r z y b i c a
obrębna
E p i d e r mop hy t i a t i s
marginata
Charakterystyka
o g ó l n a . Jako schorzenie samodzielne
została grzybica obrębna wyodrębniona przez Hebrę, który nadał jej nazwę
eczema marginatum. Koebner i Kaposi podejrzewali, że jest ona wywołana
przez grzyb, jednakże dopiero Sabouraud w r. 1908 wykrył zarazek i opisał
go pod nazwą epidermophyton inguinale. O d tego czasu choroba ta nazywana
jest grzybicą pachwin, chociaż nazwą bardziej trafną byłaby grzybica obrębna,
występuje ona bowiem nie tylko w pachwinach.
Sadowi się ona prawie zawsze w fałdach skóry, najczęściej w fałdzie
pachwinowym, rzadziej w innych. Cechami zewnętrznymi przypomina ona
grzybicę strzygącą skóry nieowłosionej.
Etiologia
i patogeneza.
Grzybica obrębna jest schorze
niem dosyć aęstym; u kobiet jest ona rzadsza niż u mężczyzn; osobnicy do
rośli są dotknięci nią częściej niż młodociani.
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Zmiany rozszerzać się mogą na udo, osiągając granice górnej i środ
kowej jego części, na podbrzusze i na krocze, wszędzie wytwarzając wykwity
rumieniowato-zluszczające o zarysach girlandowatych.
Prócz umiejscowienia typowego w fałdzie pachwinowym i w jego
otoczeniu — grzybica obrębna sadowić się może w innych dużych lub ma448
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Zaka2nos'ć choroby nie jest wybitna i epidemie rozmaitego rodzaju,
na przykład szkolne, rodzinne, hotelowe itd. są rzadkie, mogą jednak roz
szerzyć się na dużą liczbę osób.
Sposób przenoszenia się zarazka jest mało zbadany, najprawdopodob
niej jednak może być bezpośredni, z osobnika chorego na zdrowego, lub
też pośredni, przez bieliznę, ubranie, kołdry i przedmioty użytku osobistego.
Grzybicę obrębną spotyka się we wszystkich krajach, częstsza jest ona
jednak w Ameryce. Grzyby wywołujące ją w rozmaitych krajach wykazują
różnice morfologiczne i biologiczne.
Po przedostaniu się na powierzchnię skóry, grzyb wywołujący grzybicę
obrębną, epidermophyton inguinale, przerasta warstwę rogową naskórka,
gdzie może być z łatwością wykryty. Ma on cechy następujące: grzybnia
jego (mycelium) składa się z nitek dzielących się dichotomicznie; człony
mają długość 3—9 mikronów, silnie załamują światło, a często mają układ
różańcowaty. Grzyba należy poszukiwać w łuskach wziętych z brzegu wy
kwitu. W łuskach grzyb ten tak dalece podobny jest do grzyba strzygącego,
że odróżnienie tych grzybów na podstawie cech morfologicznych jest niemo
żliwe. Konieczne jest dlatego założenie hodowli na podłożu sztucznym.
Obraz kliniczny.
Zmiany umiejscowione są najczęściej, lecz
nie zawsze, w pachwinie, stąd nazwa: grzybica pachwin — jednostronnie lub
obustronnie. Początkowo w pobliżu fałdu występuje plama czerwona, zapalna,
powiększająca się obwodowo z szybkością rozmaitą, przy czym w środkowej
jej części stan zapalny wkrótce się zmniejsza, wybitniejszy jest natomiast
w części obwodowej, skutkiem czego powstaje wykwit obrączkowaty. Zabar
wienie wykwitu jest żywoczerwone lub brunatnoczerwone, bledsze w części
środkowej, jaskrawsze w obwodowej. Zarysy wykwitu są festonowate, co
tłumaczy się zlewaniem się sąsiadujących wykwitów okrągłych. Brzeg wy
kwitu tworzy lekko wyniesiony nad otoczeniem, wyczuwalny dotykiem wal
szerokości 0 . 5 — i . o cm. Często widoczne są na nim grudki, pęcherzyki po
ronne, a nawet krostki szybko przysychające i pokrywające się luseczkami.
Złuszczanie stwierdza się na całym wykwicie, jednak w części środkowej
jest ono nieco mniejsze. N a wykwitach starych zmiany części środkowej
mogą nawet całkowicie ustąpić. N a obwodzie ogniska głównego spostrzega
się nierzadko ogniska mniejsze, powstające wskutek zakażenia otoczenia.
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łych fałdach, a więc w fałdach pachowych, pod sutkami u kobiet, w fałdach
brzusznych u osób otyłych i w fałdach międzypalcowych, to ostatnie umiej
scowienie wymaga omówienia odrębnego; w fałdach wyżej wymienionych
obraz chorobowy jest taki sam jak w pachwinie. Prócz fałdów schorzenie

Ryc. 69.

Grzybica obrębna pachwin. Epidermophytiasis
inguinalis.

wystąpić może również poza fałdami, prawie zawsze jednak u chorych ze
zmianami w jednym z fałdów większych, z którego zarazek został przeszcze
piony gdzie indziej.
Choroba nie wpływa na ogólny stan zdrowia chorych, wywołuje jed
nak swędzenie o nasileniu rozmaitym, niekiedy silne. Przebieg choroby bywa
rozmaity, niekiedy przewlekły, częściej podostry, a nawet ostry. Czasem na
stępuje samouleczenie pozorne i nawrót choroby po kilku miesiącach lub
tygodniach.
29
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Ryc. 70.

Epidermophytiasis corporis.

W razie przewlekania się choroby, zwłaszcza jeśli swędzenie pobudza
do drapania, wykwit ulec może lichenizacji (zliszajowaceniu) i przypomina
ognisko liszaja zwykłego (lichen simplex).
Grzybica obrębna wywołuje zazwyczaj stan uczulenia skóry na wyciągi
z rozmaitych grzybów. Można go wykryć stosując próby skórne z epidermofityną. Uczulenie to może prowadzić do występowania tak zwanych epidermofitydów, czyli wykwitów powstających skutkiem szerzenia się wydzielin
lub nawet zarodników grzyba drogą krwi.
Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w grzybicy obrębnej są takie same,
jak w innych grzybicach naskórkowych. Polegają one na rozpulchnieniu
i lekkim obrzęku naskórka; pomiędzy komórkami warstwy Malpighiego
wytwarzają się pęcherzyki poronne; warstwa rogowa wykazuje parakera450
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Powikłania
i postacie
nietypowe.
U osobników
otyłych, skłonnych do pocenia, zaniedbujących higienę, wykwity ulec mogą
podrażnieniu, powierzchnia ich rozmięka, dołącza się zakażenie wtórne
i zmiany przypominają wyprzenie lub wyprysk. Odwrotnie, u osobników
utrzymujących ciało w czystości, nasilenie zmian chorobowych jest nie
znaczne; ograniczyć się mogą one do plam różowych, złuszczających się łupie
żowato, ułożonych w obrączki i festony.
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tozę, a między jej komórkami obecne są liczne zarodniki i nitki grzyba.
W przypadkach o przebiegu przewlekłym naskórek jest w całości zgrubiały,
akantotyczny. W skórze właściwej występuje stan zapalny nie wykazujący
cech swoistych.
*
R o z p o z n a n i e grzybicy obrębnej oparte jest na następujących ce
chach: umiejscowienie w fałdach dużych, najczęściej w pachwinie, obecność
wykwitu rumieniowato-złuszczającego o zarysach girlandowatych, powiększa
jącego się obwodowo, przekraczającego miejsce stykania się powierzchni
sąsiadujących skóry. Złuszczanie jest większe na obwodzie; zmianom towa
rzyszy stan zapalny i swędzenie. W łuskach wykryć można z łatwością grzyby.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
łupież mmieniowy; ma on przebieg bardziej przewlekły, barwa
czerwonobrunatną, złuszczanie łupieźowate nieznaczne, brak obwódki,
cala powierzchnia wykwitu jest jednakowa; wykwit nie przekracza sty
kających się części skóry worka mosznowego i uda; obecność w łuskach
grzyba karłowatego;
wyprzenie zwykle; największe nasilenie zmian w głębi fałdu, silne
rozmiękanie i sączenie naskórka, ostry przebieg schorzenia; brak
obwódki i ostrego ograniczenia wykwitu;
wyprzenie mikrobowe; odróżnienie wyprzenia mikrobowego od
ogniska grzybicy obrębnej może być bardzo trudne; dla uniknięcia
błędu rozpoznawczego w każdym przypadku zmian rumieniowatozluszczających w fałdach, zwłaszcza jeśli granice ogniska chorego są
ostre, festonowate, wykonać należy badanie mikroskopowe łusek;
lichenizacja; jak już wspomniałem, grzybica obrębna pachwin
może ulec lichenizacji trudnej do zróżnicowania z lichenizacją pier
wotną, nie mającą tła zakaźnego; rozstrzyga wykazanie w łuskach
z wykwitu obecności grzybów.
Z punktu widzenia morfologicznego charakterystyczne jest dla grzy
bicy, nawet zliszajowacialej, wykwit festonowaty i obecność obrzeża walowatego złuszczającego się.
N a zakończenie podkreślić należy doniosłość mikroskopowego badania
łusek i zeskrobin z naskórka we wszystkich zmianach o typie wyprzenia,
sączących, lupieżowatych lub rumieniowato-zluszczających, usadowionych
w fałdach.
L e c z e n i e grzybicy obrębnej pachwin i fałdów jest proste i zazwy
czaj szybko osiąga cel. Wystarcza pędzlowanie 2—3 razy dziennie jednym
z następujących środków odkażających:
Rp.: Trae jodi lo.o, Spir. vini 90° ad loo.o;
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Rp.: Trae rusci 20.0, Aeth. suljur., Spir. vini 9 0 O aa ad loo.o;
Rp.: Anthrarobini i . o , Trae benzoes 30.0; nalewką Arninga lub roz
czynem 1 % chryzarobiny w chloroformie.

2. G r z y b i c a
międzypalcową
Epidermophytiasis interdig ita1is
Charakterystyka
o g ó l n a . Grzybica międzypalcową należy
do schorzeń bardzo częstych, niekiedy nader dokuczliwych, zazwyczaj błęd
nie rozpoznawanych jako zmiany wypryskowate lub wyprzenie. Przebieg
schorzenia jest przewlekły, nierzadko z ostrymi objawami zapalnymi, cechy
morfologiczne są znamienne, chociaż różnorodne.
Przebieg
i objawy.
Choroba rozpoczyna się niepostrzeżenie
i zostaje zauważona dopiero w pełni rozwoju lub w razie wystąpienia obja
wów ostrych. Zmiany skórne umiejscowione są zazwyczaj między palcami
stóp obustronnie lub jednostronnie, co jak m i się zdaje, jest rzadsze. Siedli
skiem najczęstszym są przestrzenie międzypalcowe 3 i 4; w pierwszej i dmgiej przestrzeni międzypalcowej spotykamy je rzadziej, a nasilenie zmian
jest tu mniejsze, co tłumaczy się większą szerokością fałdów i lepszym ich
przewiewem. Boczne części palców i dno fałdu pokryte są łuskami i war
stwami naskórka zrogowaciałego, pod którymi widoczny jest naskórek różo
wy, rozpulchniony, nierzadko wilgotny i pokryty pęcherzykami, w głębi zaś
fałdu znajduje się często rozpadlina lub przeczos. Zmiany te przechodzić
mogą na podstawę palców, gdzie zarówno po stronie grzbietowej, jak i sto
powej znajduje się wykwit rumieniowato-złuszczający o zarysach festonowatych, ograniczony naskórkiem odstającym, skutkiem czego wytwarza się
i tu rodzaj obwódki lub kołnierzyka. Niekiedy widoczne są na nim drobne
pęcherzyki, grudki i poronne krostki podobne do występujących w głębi
fałdów międzypalcowych.
Nasilenie zmian chorobowych może być rozmaite; niekiedy polegają
one wyłącznie na złuszczaniu i rozmiękaniu naskórka. Zaniedbanie higieny,
wzmożone pocenie, wtórne zakażenia, a być może również wzrost zjadli452
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Wobec dużej sklonnos'ci grzybicy obrębnej do nawrotów, konieczne jest
stosowanie środków odkażających przez pewien czas po ustąpieniu zmian.
Bardzo ważne jest zbadanie, czy prócz ogniska głównego, będącego
przedmiotem skarg chorego, nie ma ognisk grzybicy w innych okolicach,
w szczególności między palcami stóp.
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wości grzyba, doprowadzają do wystąpienia objawów zapalnych, nasilenie
których bywa bardzo rozmaite. Niekiedy chorzy nie odczuwają żadnych do
legliwości, a tylko pocenie i swędzenie nasilające się latem oraz pod wpły
wem zaniedbania higieny, skłaniające ich do drapania. Czasem natomiast
objawy zapalne są tak silne, że chodzenie, a nawet noszenie obuwia staje
się niemożliwe.
Etiologia
i patogeneza.
Grzybica międzypalcową częsta
jest u osobników dotkniętych grzybicą obrębną pachwin; szczególnie często
występuje ona u mężczyzn skutkiem spadania łusek do nogawicy kalesonów
i do skarpetek, a stąd do fałdów międzypalcowych. Być może, sprzyja rów
nież temu noszenie przez mężczyzn obuwia mniej przewiewnego.
Grzybica ta występuje również jako schorzenie samodzielne bez współ
istnienia grzybicy pachwin. Zarazkiem wywołującym bywa epidermophyton
inguinale, rzadziej inne odmiany grzybów, jak epidermophyton interdigitde
Priestleya (identyczny z grzybem wykrytym przez
Kauffmann—Wolff)
lub trichophyton purpureUm Castellani. Choroba częstsza jest u korzysta
jących z pływalni publicznych, u plażujących na plażach publicznych, u bie
gaczy, skąd pochodzi nazwa nadana przez Amerykanów —- atletic foot. Czę
ste mycie nóg i wkładanie obuwia przed całkowitym ich osuszeniem sprzyja
rozwojowi choroby. Dlatego też, być może, jest ona częstsza w klasach za
możniejszych, należy natomiast do wyjątków u osobników stale chodzących
boso. Zakaźność jej nie jest duża, choroba może być jednak przenoszona
z obuwiem i bielizną.
Postacie
nietypowe
i powikłania.
Choroba
nie
wpływa na ogólny stan zdrowia chorych, wywołuje jednak przemiany aler
giczne, wyrażające się dodatnim odczynem skórnym na epidermofitynę (wy
ciąg z hodowli grzyba) oraz częstym występowaniem epidermofitydów.
Mogą one być usadowione w okolicach odległych od ogniska głównego i za
leżą od stanu uczulenia skóry na czynnik swoisty (zarodniki lub produkty
rozpadu grzyba) i nieswoisty, jak bakterie i rozmaite podrażnienia. Osutki
te mogą przybierać nader rozmaitą postać morfologiczną, najczęściej umiej
scowione są na dłoniach i na stopach, nierzadko przybierając cechy potnicy
(dyshidrosis) lub złuszczania suchego dłoni (exfoliatio areata manuum,
dyshidrosis lamellosa sicca). Złuszczanie to występuje u niektórych osobni
ków co roku na wiosnę lub latem bez widocznej przyczyny i nie wywołuje
stanu zapalnego lub sączenia. W łuskach nie stwierdza się grzybów choro
botwórczych.
Prócz opisanej powyżej zwykłej postaci grzybicy międzypalcowej,
istnieje również odmiana zapalna, w której sączenie i obrzęk są tak silne,
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że choroba przybiera cechy ostrego wyprysku lub sztucznie wywołanego za
palenia skóry.

Rozpoznanie
grzybicy międzypalcowej jest łatwe i możliwość
jej należy brać pod uwagę w każdym przypadku zmian wyprzeniowych,
złuszczających lub zapalnych i sączących w fałdach międzypalcowych stóp
i u ich nasady. Cechami charakterystycznymi jest dobre odgraniczenie wy
kwitu od skóry zdrowej, a często obecność obrąbka złuszczającego się. Roz
poznanie oprzeć należy jednak na badaniu mikroskopowym.
W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć w rachubę:
wyprzenie (intertrtgo) oraz grzybicę drożdżycową (blastomycosis, oidiomycosis). W wyprzaniu przeważają zmiany zapalne i sączące, największe
nasilenie których stwierdza się w głębi fałdu, wówczas gdy w grzybicy są
one najwybitniejsze na obwodzie. W wyprzeniu nie stwierdza się grzyba.
Grzybica drożdżycową fałdów (blastomycosis interdigitalis) występuje
częściej na dłoniach. Pod względem klinicznym prawie nie różni się od grzy
bicy międzypalcowej (epidermophytia interdigitalis).
Rozpoznanie ustala
się na podstawie badania mikroskopowego i posiewów.
L e c z e n i e grzybicy międzypalcowej jest proste: należy przecierać
chore miejsca i ich otoczenie nalewką jodową:
Rp.: Trae jodi lo.o, Spir. vini 90° ad loo.o.
Zabieg należy powtarzać dwa razy dziennie, przecierając chorą po
wierzchnię dosyć mocno, by jednocześnie usunąć łuski powierzchowne
i ułatwić głębsze przenikanie leku. Leczenie należy stosować 2—3 tygodnie
po ustąpieniu objawów klinicznych, grzyby bowiem pozostają w uchyłkach
i w porach skóry, skutkiem czego schorzenie wykazuje skłonność do na
wrotów.
Niekiedy, zwłaszcza gdy współistnieją ostre lub podostre objawy za
palne, nalewka jodowa jest źle znoszona; w tym wypadku radzę ją zastąpić
nalewką następującą:
Rp.: Trae rusci lo.o, Spir. vini 90O ad 100.o.
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Drugą odmianą nietypową jest występowanie nawarstwień hiperkeratotycznych w głębi fałdu międzypalcowego; mogą one osiągać grubość 5—6
milimetrów i wytwarzać rodzaj bardzo bolesnego modzela. Jest to najtrud
niejsza do rozpoznania odmiana grzybicy międzypalcowej lub stóp, zmiany
nie wykazują bowiem cech charakterystycznych. Toteż chorzy dotknięci nią
latami obnoszą swe cierpienie do czasu zbadania mikroskopowego, ustala
jącego przyczynę choroby.
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Maści i okłady są tu nie wskazane, sprzyjają bowiem wzrostowi zarazka
i nasilają objawy zapalne. Po uleczeniu należy polecić noszenie nowego obu
wia; stare powinno być spalone.
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3.

Grzybica potnicowa
dłoni i
stóp
Epidermophytia
dyshidrotica

Charakterystyka
ogólna.
Postać ta nie należy do rzad
kości. Ze względu na podobieństwo do wyprysku i potnicy
(dyshidrosis)
może być rozpoznana prawidłowo tylko pfzy stosowaniu badania mikrosko
powego we wszystkich przypadkach zmian złuszczających i pęcherzykowych,
umiejscowionych na stopach i na dłoniach.
Etiologia
i patogeneza
tej postaci grzybicy są takie
same jak etiologia i patogeneza grzybicy międzypalcowej; występuje ona jako
postać samodzielna lub też u osobników z grzybicą międzypalcową albo
pachwinową. W ostatnim wypadku zmiany powstają skutkiem rozwoju stanu
uczulenia i uogólnienia zarazka drogą k r w i i powinny być zaliczane do
epidermofitydów.
Osobnicy o wzmożonej potliwości stóp i dłoni wykazują większą skłon
ność do choroby.
Przebieg
kliniczny
i objawy.
Zmiany umiejscowione
są częściej na skórze stóp, rzadziej na dłoniach, przy czym miejscem wybiór
czym jest szczyt łuku stopy i środkowa część dłoni. Występują tu pęcherzyki,
najczęściej wielkości i — 2 milimetrów, niekiedy jednak znacznie większe.
Mogą one być rozrzucone nieregularnie lub też grupują się wykazując nie
kiedy ułożenie obrączkowate. Pęcherzyki są głębokie, pokryte naskórkiem
grubym i nie wykazują skłonności do pękania. Niektóre, mniejsze, prawie
nie podnoszą powierzchni i wyauwalne są w postaci grudek, tkwiących
w skórze; większe są kopulaste, wypełnione płynem surowiczym. Obraz ten
nie różni się od właściwej potnicy. Schorzenie występuje nagle lub niepo
strzeżenie, wywołuje jednak silne swędzenie w okresie występowania pęche
rzyków. Nasilenie objawów chorobowych bywa rozmaite, zazwyczaj jest ono
nieznaczne. Pęcherzyki są drobne, jedne występują i przysychają, w czasie
gdy inne dopiero się zjawiają lub też są w szczytowym punkcie rozwoju.
Rzadziej objawy chorobowe są bardzo ostre, pęcherze duże pękają, odsłania
jąc naskórek sączący i ropiejący. Dłonie są wtedy silnie obrzęknięte, na
skórek zmarszczony, pokiyty obficie wydzieliną surowiczą, lub ropną. N a j 455
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częściej choroba ma przebieg przewlekły, trwa bardzo długo, ulegając okre
sowo nasileniu lub poprawie.
Powikłania.
Najzwyklejszym powikłaniem jest zakażenie wtór
ne, w wyniku czego nasila się stan zapalny, gruczoły chłonne okoliczne po
większają się i są bolesne; może wystąpić również zapalenie naczyń chłon
nych.

Epidermophytiasis dishidrotica.

W przypadkach o przebiegu ostrzejszym oraz u osobników wykazują
cych skłonność do uczulenia alergicznego występuje uogólnienie schorzenia.
Zmiany zaliczyć należy do wtórnego zapalenia ropnego. Zjawiają się one
najwcześniej w przegubach dużych stawów oraz na szyi; skóra ulega tu za
czerwienieniu, występują pęcherzyki i sączenie. Zmiany mogą się uogólnić
dając obraz uogólnionego rumieniowato-złuszczającego zapalenia skóry.
Utrzymuje się ono 10—20 dni, po czym stan zapalny stopniowo ustępuje
wywołując silne złuszczanie.
Rozpoznanie
tej postaci grzybicy stóp i dłoni ustala się na
podstawie wykrycia nitek grzyba w pokrywie pęcherzyków lub w łuskach
w ich sąsiedztwie. Obraz kliniczny i morfologiczny jest bowiem tak podobny
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do potnicy, do wyprysku pęcherzykowego i do wypryskowatych osutek, że
ustalenie rozpoznania na podstawie tylko danych klinicznych jest niemo
żliwe. Z tego to względu w każdym przypadku zmian pęcherzykowych na
stopach i na dłoniach należy wykonywać badania mikroskopowe. Nieraz
jednak wykazanie grzyba jest trudne, toteż badanie powinno być powtó
rzone kilkakrotnie.
L e c z e n i e polega na pędzlowaniu chorych miejsc i ich otoczenia
rozcieńczoną nalewką jodową lub dziegciową:
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Rp.: Trae jodi lub Trae rusci lo.o, Spir. vini 90" ad 100.o.
W przypadkach zmian uogólnionych należy stosować w pierwszym
okresie leczenie przeciwzapalne na zmianach na dłoniach i przejść do lecze
nia odkażającego dopiero po ustąpieniu zmian ogólnych.

4.

G r z y b i c a złu szczająca
dłoni
i
stóp
Epidermophytiasis
desquamativa

T a postać grzybicy stóp i dłoni jest najrzadsza. Wywołuje ją epider
mophyton inguinale. Zmiany polegają na złuszczaniu, najwybitniejszym na
stopie i na dłoni po stronie zginaczy. Łuseczki są drobne, łupieźowate, ulo-

Ryc. 72.

Epidermophytiasis sicca palmae.

żone równomiernie na całej powierzchni lub też linijnie i zygzakowato. Nie
kiedy wśród tych łusek stwierdza się obecność drobnych, utrzymanych dobrze
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III.

GRZYBICA WOSZCZYNOWA.

FAYUS

Charakterystyka
ogólna.
Grzybica woszczynowa wystę
puje zazwyczaj na owłosionej skórze głowy, znacznie rzadziej na nieowło
sionej lub na paznokciach. Ma przebieg przewlekły, na skórze głowy prowa
dzi do wyłysienia skutkiem rozwoju blizn; tworem morfologianym nader
charakterystyanym dla grzybicy woszaynowej jest tarczka woszczynowa —
scutulum favi.

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Chorobę wywołuje najczęściej, bo
w 96—98% przypadków, grzyb wykryty w roku 1839 przez Schónleina;
znacznie rzadziej przyczyną jej jest grzyb opisany przez Qutnckego —
Achorion Qumcke s. muris lub wykryty przez Bodina — Achorion gypseum.

Pierwszy z tych grzybów wywołuje chorobę u ludzi, drugie dwa są pasoży
tami zwierząt, niekiedy jednak zostają przeniesione na ałowieka i wywo
łują tu zmiany bardzo podobne do grzybicy woszaynowej ludzkiej. Grzy
bica woszczynowa przenosi się z człowieka chorego na zdrowego bezpośred
nio lub, co być może zdarza się aęściej, za pośrednictwem grzebieni, szaotek do włosów, zwłaszcza zaś nakryć głowy. Zakaźność jej jest niewątpłiwa,
niezbyt jednak wybitna, a w każdym razie znaanie mniejsza niż zakaźność
grzybicy strzygącej i drobnozarodnikowej; tym się też tłumaczy ta okolianość, że w otoaeniu osobników dotkniętych grzybicą woszaynową zaled
wie nieliane osoby zostają zakażone — mimo długoletniego trwania cho
roby i olbrzymiej ilości materiału zakaźnego, rozsiewanego przez chorego.
Zakażeniu sprzyja, a być może nawet jest niezbędnym jego warunkiem,
powierzchowny ubytek naskórka. Możliwe jest, że pewną rolę odgrywa tu
również osobnicza skłonność, nie zostało to jednak udowodnione. Podat-
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lub przyschniętych pęcherzyków wypryskowatych lub liszaj cowatych. Scho
rzenie może współistnieć ze zmianami w innych okolicach, w szczególności
między palcami lub też być objawem samodzielnym. Przebieg jego jest prze
wlekły; schorzenie nie wywołuje objawów podmiotowych i powikłań, nie
kiedy istnieje lekki stan zapalny, wyrażający się zaczerwieniem.
R o z p o z n a n i e schorzenia jest możliwe tylko przy badaniu mi
kroskopowym, obraz kliniczny bowiem może łudząco przypominać złuszczanie w przebiegu łuszczycy lub występujące pod wpływem środków zewnętrz
nych.
L e c z e n i e polega na stosowaniu rozcieńczonej nalewki jodowej
przez czas dłuższy.
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niejsze na zakażenie są dzieci, chociaż choroba może wystąpić u osobników
dorosłych. W okresie dojrzewania płciowego nie następuje samoułeczenie,
co jak zobaczymy jest charakterystyczne dla grzybicy strzygącej i drobnozarodnikowej; często zaznacza się jednak zwolnienie lub nawet zatrzymanie
sprawy chorobowej.
Grzybica woszczynowa wykazuje charakterystyczną topografię etnogra
ficzną i socjologiczną, występując częściej u narodów noszących stale nakry
cia głowy, a więc u muzułmanów i u Żydów. Choroba ta jest szczególnie
rozpowszechniona w Afryce Północnej, we Włoszech, w szczególności w Sar
dynii, w Azji Mniejszej, w basenie Morza Czarnego, a u nas na kresach
wschodnich. Wśród narodów anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki Północnej oraz w Skandynawii należy ona do rzadkości; spostrzega się
ją bowiem w tych krajach wyłącznie u imigrantów z innych państw. We
Francji i w Niemczech Wschodnich i Południowych zdarza się ona spora
dycznie. Grzybica woszczynowa występuje w zaniedbanych pod względem
higieny klasach społecznych, wśród ludności uboższej, żyjącej w stłoczeniu
i w warunkach niekorzystnych. Z pewnym prawem powiedzieć można, że
liczba przypadków grzybicy woszczynowej odpowiada poziomowi kultural
nemu i stanowi ekonomicznemu ludności. U nas od czasu uzyskania niepod
ległości do roku 1939 nasilenie tej endemii uległo tak znacznemu osłabie
niu, że choroba znikła prawie całkowicie; po ostatniej wojnie nastąpił wzrost
liczby tych przypadków.
P r z e b i e g c h o r o b y . Choroba rozpoczyna się niespostrzeżenie
przez zakażenie z zewnątrz. Grzyb rozwija się w naskórku, szerząc się obwo
dowo z rozmaitą szybkością; niekiedy w przeciągu kilku miesięcy zajęte
zostają rozległe odcinki, częściej szerzenie choroby jest znacznie wolniejsze.
Grzyb wrasta do ujść torebki włosowej, dochodząc aż do opuszki włosa,
przerasta włos i tworzy w jego otoczeniu kolonię zwaną tarczką lub kubkiem
(scutulum favi) o cechach bardzo charakterystycznych. Szerząc się obwo
dowo i przeszczepiając się na miejsca zdrowe, zmiany chorobowe zajmują
całą skórę owłosioną głowy z wyjątkiem obrąbka szerokości i—1,5 cm na
pograniczu ze skórą nieowłosioną. W następstwie długotrwałej sprawy cho
robowej skóra ulega stopniowo ścieńczeniu, włosy wypadają, powstaje blizna
i trwały brak włosów. Choroba nie wpływa na ogółny stan zdrowia chorego
i nie sprawia dolegliwości, jednak w miejscach zajętych sprawą chorobową
chorzy odczuwają swędzenie.
Zmiany
n a s k ó r z e . Ogniska na skórze głowy mogą mieć
wielkość rozmaitą, kształt ich jest nieregularny, odgraniczenie od otoczenia
wyraźne. Powiększając się obwodowo, łączą się one i mogą zająć skórę głowy

459

Grzybice

skóry

w całos'ci; również i wtedy pozostaje na granicy ze skórą nieowłosioną wąski
brzeg nie zajęty przez zmiany chorobowe. Trzy objawy charakteryzują grzy
bicę woszczynową skóry owłosionej: obecność tarczek woszczynowych, zmiany
we włosach, a wreszcie trwały brak włosów skutkiem wytwarzania się blizn.

Ryc. 73. Favus. Brak włosów, blizny, liczne tarczki (scutula).

głe twory, dobrze odgraniczone od otoczenia, jak gdyby zagłębione w skórę.
Po usunięciu ich pozostają miejsca pozbawione naskórka powierzchownego
i dlatego różowe, wilgotne, a nawet sączące. Barwa tarczek woszczynowych
jest jasnożółta, koloru słomy lub cytryny, o powierzchni matowej, o spoi-
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Tarczki
woszczynowe.
Najbardziej charakterystycznymi
dla grzybicy woszczynowej zmianami są tarczki woszczynowe (scutula). Jak
już mówiłem, są to kolonie grzyba rozwijające się w otoczeniu włosa,
w ujściu torebki włosowej. Z punktu widzenia morfologicznego są to okrą-
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stos'ci kruchej, zbliżonej do gipsu; przy ucisku tarczka woszczynowa łatwo
się rozpada w delikatny pyłek złożony z zarodników grzyba.
Wielkość tarczek jest rozmaita, najczęściej rozmiary ich dochodzą do
2—3 mm średnicy, chociaż niekiedy tarczki pojedyncze osiągnąć mogą wiel
kość monety 20—50-groszowej; często są one kropkowate.
Kształt tarczek woszczynowych jest charakterystyczny: w części środko
wej mają one zagłębienie pępkowate, część obwodowa jest nieco podnie
siona, całość zaś przybiera kształt miseczki lub spodeczka.
Tarczki woszczynowe złożone są z zarodników i z nitek (mycelium)
grzyba woszczynowego i w istocie swej są koloniami grzyba rosnącymi na
skórze.

Ryc. 74. Obraz histologiczny tarczki — scutulum: zanik naskórka, nieswoisty stan
zapalny w skórze właściwej; obecność kolonii grzyba uciskającej i wgłębiającej się
w powierzchnię.

Jeżeli na skórze stwierdza się tarczki w postaci opisanej powyżej, wy
starcza to do rozpoznania grzybicy woszczynowej. Często jednak, zwłaszcza
u osobników zaniedbanych, tarczki woszczynowe są tak liczne i sąsiadują
tak blisko, że następuje ich zlanie w gruby, wyniosły, mocno przylegający
do skóry strup. Skutkiem domieszki kurzu, brudu i płynu wysiękowego •—
typowa, słomkowożółta barwa tarczek zmienia się i przybiera odcień bru
natny lub czarny. W razie wystąpienia wszawicy i zakażeń wtórnych, powsta-
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wać mogą grube nawarstwienia, w których trudno dostrzec pojedyncze tarczki
o cechach typowych.
W ł o s y . Skutkiem wrastania grzyba do włosów, są one zawsze zmie
nione. Zatracają połysk, charakteryzujący włosy zdrowe, stają się matowe,
podobne do włosów na peruce, jednocześnie barwa ich zmienia się, stają

Favus. Najczęstszy obraz grzybicy woszczynowej skóry giowy.

się one jaśniejsze. Spoistość mechaniczna włosa wskutek przerastania go
przez grzyb jest zmniejszona, w stopniu jednak mniejszym niż to następuje
w grzybicy strzygącej. Przez zmniejszenie odporności mechanicznej włosów
zostają one ułamane, są krótsze od zdrowych i rzadko przekraczają długość
20—-25 cm. Wygląd mikroskopowy włosa ulega również zmianie.
Układ grzyba we włosie jest bardzo charakterystyczny: nitki jego są
liczne, przebiegają falisto, dzielą się dwudzielnie, ułożone są w samym
miąższu włosa, w wielu jednak miejscach przebijają one osłonkę zewnętrzną
(cuticula pili) i tworzą tu skupienia zarodników (tarsus jav2); cechą nader
charakterystyczną dla włosów zajętych przez grzyb woszczynowy jest obec
ność we włosie pęcherzyków powietrza, co tłumaczy się prawdopodobnie
wysychaniem grzyba i przenikaniem na to miejsce powietrza.
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Ryc. 75.
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B l i z n y . Proces woszczynowy wywołuje bliznowacenie skóry, przez
co staje się ona cienka, sucha, gładka, fałduje łatwo, włosy zaś ulegają za
nikowi, jest ich mniej lub też może ich nie być wcale. Rozległość blizn może
być rozmaita w zależności od czasu trwania i nasilenia choroby; niekiedy
są to niewielkie blizny, nieregularnie rozrzucone, kiedy indziej skóra głowy
w całości jest bliznowata. Blizny woszczynowe mają charakterystyczne cechy,
zazwyczaj widoczne są na nich skupienia barwnika, często utrzymane są po-

Ryc. 76.

Favus. Wybitne zmiany barwy włosów; brak
połysku włosów.

jedyńcze włosy, bądź siwe, bądź kręcące się, co tłumaczy się zniekształce
niem torebek włosowych przez rozwój blizn w ich otoczeniu. Pochodzenie
blizn w przebiegu grzybicy woszczynowej nie jest jasne, być może pewien
wpływ wywiera ucisk przez tarczkę, nie bez znaczenia pfócz tego jest stan
zapalny powstający w skórze zajętej przez grzyb woszczynowy. Darier wy
kazał, że wytwarzać się tu mogą nacieki, niekiedy podobne nawet do gruźli-
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Postacie

nietypowe i
woszczynowej

powikłania
grzybicy
skóry
głowy

Aczkolwiek tworzenie tarczek należy do najstalszych i bardzo charak
terystycznych cech grzybicy woszczynowej, niekiedy one się nie rozwijają,
wtedy chore okolice pokryte są łuskami łupieżowatymi lub łuszczycowatymi,
srebrzystymi, uwarstwionymi, a zmiany na skórze mogą przypominać łusz
czycę (favus psoriasiformis).

Obecność blizn i zmiany we włosach rozstrzygają w tych razach o roz
poznaniu. Przyczyna występowania tej postaci bez tarczek (javus ascutulańs)
nie jest znana, w każdym razie nie zależy to od właściwości samego grzyba,
gdyż przeszczepienie go na inną osobę prowadzi do powstawania grzybicy
woszczynowej o cechach zwykłych.
Najczęstszym powikłaniem grzybicy woszczynowej jest zakażenie po
wierzchni paciorkowcem i występowanie liszajca wtórnego (impetigmisatio).
W takich wypadkach na głowie prócz tarczek i łusek stwierdza się strupy
liszajca oraz ogniska sączące. Powikłanie to jest szczególnie częste u osob
ników z długimi włosami, dotkniętymi wszawicą. Strupy są bardzo gmbe,
zlepiają się z włosami, tworząc splot podobny do wojłoka, w którym roi
się od wszy.
Gruczoły chłonne szyjne w przebiegu grzybicy woszczynowej zazwy
czaj są nieco powiększone, w rzadkich przypadkach stwierdzono w nich
grzybnie i zarodniki.
Powikłaniem rzadkim, lecz bardzo ciekawym z punktu widzenia pato
logii ogólnej grzybic, jest występowanie tzw. fawidów. Mianem tym obej
mujemy wykwity powstające na skórze tułowia wskutek wchłaniania pro
duktów rozpadu grzybów i stanu alergii skóry lub skutkiem przechodzenia
grzybów do krążenia ogólnego i występowania zmian drogą przerzutów.
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czych. Sprawa wszakże jeszcze nie jest wyjaśniona i dotąd nie wiemy, czemu
grzybica woszczynowa skóry nieuwłosionej nie wywołuje blizn.
Reasumując, w sposób następujący można opisać stan skóry w grzybicy
woszczynowej: rozległość zmian jest rozmaita, powierzchnia skóry pokryta
jest strupami żółtymi, kruchymi, wśród których stwierdza się zwykle obec
ność tarczek woszczynowych. Włosy na głowie są zmienione i przerzedzone
lub też jest ich częściowy lub zupełny brak, skóra w tych miejscach jest wy
raźnie bliznowata. Dodać należy, że głowa wydziela woń niemiłą, która
przypomina stęchliznę lub zapach pleśni.
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Fawidy mogą przybierać rozmaitą postać morfologiczną. Najczęs'ciej są to
drobne grudki przytorebkowe, stożkowate i nieco złuszczające się na szaycie, przypominające liszaj zołzowy lub rogowacenie torebkowe. Rzadziej
przybierają one cechy ognisk złuszczających się.

Ryc. 77.

Favus. Pojedyncze tarczki na obwodzie wykwitu; pozostała jego część
jest ich pozbawiona: favus ascutularis.

Grzybica
woszczynowa
skóry
nieowłosionej.
Prócz skóry głowy grzybica woszczynowa może zająć skórę brody u męż
czyzn, brwi oraz włosy pod pachami, przybierając tu cechy takie same jak
na głowie. Zdarzenia te należą jednak do rzadkości. Na skórze pokrytej
meszkiem włosowym grzybica woszczynowa może przybrać dwie postacie.
Postać zwykła z wytwarzaniem tarczek (favus scułularis) jest częstsza
i wytwarza w jednym lub kilku miejscach tarczki pojedyńcze lub ich gromadki.
Tarczki te nie różnią się swymi cechami morfologicznymi od rozwijających
się na skórze głowy. W otoczeniu ich powstaje zwykle lekki stan zapalny,
nie powoduje on jednak powstawania blizn. Rozległość zmian bywa roz
maita, może to być ognisko pojedyńcze, niewielkie; czasem znaczne odcinki
skóry pokryte są tarczkami, niekiedy olbrzymimi, wytwarzającymi duże, wy
niosłe strupy. Choroba może wystąpić zarówno u osobników z grzybicą
woszczynową głowy lub też być jedynym objawem schorzenia.
30
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Ryc. 78. Grzybica woszczynowa skóry nieowłosionej; na
wykwitach górnych pod szkłem powiększającym dostrzec
można obecność tarczek.

Grzybica
w o s z c z y n o w a p a z n o k c i . Grzybica wosz
czynowa może zająć płytkę paznokciową, przy tym zakażenie paznokci na
stępuje zarówno przez samozakażenie przy drapaniu głowy u osobników
z grzybicą woszczynową skóry głowy, jak również bez jednoczesnej grzybicy
skóry głowy. Częściej zajęte są paznokcie rąk, rzadziej stóp. Zmiany mogą
dotyczyć jednego lub też kilku paznokci.

m
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Postać pęcherzykowa (favus herpetkus) jest rzadsza; występuje ona
zwykle na skórze twarzy; rozpoczyna się od zjawienia się niewielkiego ogni
ska rumieniowatego, które szybko wzrasta obwodowo zachowując kształt
okrągły; środkowa jego część złuszcza się, a na obwodzie widoczne są strupki
lub małe pęcherzyki, po przyschnięciu których z kolei powstają strupki.
Postać ta przypomina grzybicę strzygącą skóry nieowłosionej.
Rozpoznanie jej jest trudne i zostaje ustalone na podstawie badania
mikroskopowego.
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Płytka paznokciowa jest zgrubiała, powierzchnia jej jest początkowo
utrzymana, w przypadkach zadawnionych może być jednak nierówna, po
marszczona i jak gdyby rozwłókniona. Barwa paznokcia jest zmieniona,
może być żółtawa lub szara, przy czym niejednolita, zazwyczaj widuje się
bowiem plamy odpowiadające kolonii grzyba w płytce. Płytka w całości jest
zgrubiała, łamliwa, co widzi się szczególnie wyraźnie na jej wolnym brzegu.
W otoczeniu płytki nie stwierdza się objawów zapalnych, nacieków lub
ropienia.

Ryc. 79.

Grzybica woszczynowa paznokci.

C e c h y b i o l o g i c z n e z a r a z k a . Grzyb woszczynowy ludzki
(Achorion Schonleini) ma cechy biologiczne stałe, niezależnie od klinicz
nej postaci choroby i od kraju, z którego pochodzi. Rośnie on powoli na po
żywkach Sabourauda, tak że dopiero po 2 miesiącach kolonia osiąga wiel
kość 3—4 cm średnicy; jest ona okrągła, ma barwę woskową, powierzchnię
matową bez puszka; przypomina ona zwoje mózgu lub teren górzysty; nie
wytwarzają się w niej (prócz okoliczności wyjątkowych) narządy owoco
wania. Grzyb trudno przeszczepia się na skórę świnki morskiej i myszy,
po przeszczepieniu zaś wytwarza tarczki i wrasta do włosa, wywołując
zmiany identyczne z ludzkimi.
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tarczkami jest ścieńczały, w przypadkach świeższych widoczne są w nim
objawy wysiękowe oraz pojedyńcze leukocyty. W skórze właściwej stwier
dza się stan zapalny, naczynia są rozszerzone, w ich otoczeniu oraz w oto
czeniu torebek włosowych i gruczołów potowych stwierdza się nagromadze
nie limfocytów i komórek plazmatycznych. Darier twierdzi, że czasem
powstaje ziarnina podobna do gruźliczej, zawierająca komórki olbrzymie
i nabłonkowate. W przypadkach trwających czas długi skóra właściwa wy
kazuje bliznowacenie mniej lub więcej wyraźne.
R o z p o z n a n i e typowych przypadków grzybicy woszczynowej
jest łatwe, oparte na stwierdzeniu przewlekłego przebiegu schorzenia, na
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Z m i a n y a n a t o m i c z n e . W obrazie mikroskopowym stwier
dza się nagromadzenie nitek grzyba, które w ujściu torebek włosowych wy
twarzają skupienia zwężające się na kształt klina ku dołowi (tarczki wosz
czynowe) ; początkowo są one pokryte naskórkiem zrogowaciałym, na tarcz
kach zaś większych są go pozbawione. Naskórek zrogowaciały w okolicach
nie pokrytych tarczkami przerośnięty jest nitkami grzyba, który znajduje się
również i we włosach. W przypadkach trwających czas dłuższy naskórek pod
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obecności tarczek woszczynowych, blizn i zmian we włosach; potwierdze
nie rozpoznania znajduje się w badaniu mikroskopowym. Cechy te są tak
charakterystyczne, że błąd diagnostyczny z innymi schorzeniami nie powi
nien być popełniony.
Trudności rozpoznawcze powstają w przypadkach wczesnych, kiedy
zmiany znajdują się w okresie początkowym, nie rozwinęły się blizny, tarczki
woszczynowe są nieliczne, a włosy jeszcze nie są zmienione. Przypadki takie
należą jednak do rzadkości, chorzy ci, należący zazwyczaj do klas nieoświeconych, zgłaszają się bowiem do lekarza dopiero wtedy, gdy choroba jest
rozwinięta. Rozpoznanie przypadków początkowych może nastręczyć tak
duże tmdności, że zwykle udaje się ustalić rozpoznanie dopiero na podsta
wie badania mikroskopowego. Toteż zasadą naczelną w postępowaniu ze
schorzeniami skóry głowy jest badanie mikroskopowe; przestrzeganie tej
zasady zapobiega popełnianiu błędów, mających duży wpływ na przebieg
choroby.
Trudności mogą powstać również w przypadkach grzybicy bez tarczek
woszczynowych (favus ascutularis) oraz impetiginizowanej, kiedy tarczki
są zamaskowane strupami liszajca. W rozpoznaniu różnicowym wchodzą
w rachubę: liszajec, łuszczyca, złuszczanie łuszczycowate (pseudotinea
amiantacea), łysienie plackowate rzekome (pseudo pelade), we wszystkich
tych schorzeniach brak tarczek woszczynowych i zmian we włosach, ponadto
w schorzeniach tych, prócz ostatniego, nie powstają blizny.
Różnicowanie z grzybicą strzygącą nie ma znaczenia praktycznego,
leczenie tych schorzeń jest bowiem jednakowe, zaznaczyć jednak można,
że w grzybicy strzygącej nie ma tarczek woszczynowych i blizn, włosy zaś
są ułamane na wysokości kilku milimetrów nad powierzchnią skóry.
Rozpoznanie grzybicy woszczynowej skóry nieowłosionej oparte jest
na stwierdzeniu tarczek woszczynowych lub łusek, w których badaniem mi
kroskopowym łatwo jest wykazać obecność grzyba.
Rozpoznawanie grzybicy woszaynowej paznokci powinno być ustalone
na podstawie badania mikroskopowego, które należy wykonać w każdym
przypadku schorzeń paznokci, jeśli płytka paznokciowa wykazuje zmianę
barwy, jest sucha, łamliwa, zgrubiała i jak gdyby rozwłókniona.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy choroby następujące:
zmiany wrodzone dotyaą wszystkich paznokci i występują jed
nocześnie, nie polegają one nigdy na rozwłóknieniu płytki;
zmiany w związku z chorobami gruczołów dokrewnych lub na
czyń obwodowych dotyaą wszystkich lub prawie wszystkich palców;
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zmiany kiłowe polegają na naciekach w otoczeniu płytki paznok
ciowej i u jej nasady; można je więc określić jako perionychia lub
paronychia. Zmiany samej płytki są w tych wypadkach wtórne i wy
kazują największe nasilenie w sąsiedztwie macierzy paznokcia. Trzeba
dodać, że niekiedy zmiany kiłowe dotyczą wyłącznie płytki (onyxis
sicca). Opis tych zmian podany zostanie w rozdziale o kile paznokci;
tu nadmienię tylko, że rozpoznanie może napotkać duże trudności,
toteż konieczne jest badanie mikroskopowe;
zmiany gruźlicze dotyczą jednego, rzadko kilku paznokci (patrz
niżej), polegają na naciekach w otoaeniu płytki paznokciowej, zmiany
w której są wtórne;
zmiany ropne wywołują stan zapalny ostry lub podostry, doty
czący zazwyczaj nielicznych paznokci, rzadko wszystkich. Dookoła
paznokcia wydziela się płyn ropny lub surowiczy, sama zaś płytka
paznokciowa początkowo zmian nie wykazuje.
Leczenie
grzybicy
woszaynowej skóry owłosionej. Włosy
głowy powinny być ostrzyżone, jednak nie za krótko, by nie utrudnić usu
wania włosów po naświetleniu. Głowa powinna być naświetlona promie
niami X ; naświetlanie powinno dotyayć całej głowy, nawet jeżeli zmiany
są ogniskowe i nie zajmują skóry w całości. Jest to konieane, gdyż w miej
scach pozornie zdrowych mogą znajdować się zarodniki lub zmiany niewidoane. Naświetlać należy w pięciu pozycjach (2 pola boane, jedno przed
nie, jedno szajrtowe, jedno potyliczne). Stosuję 375 r przy użyciu filtra gli
nowego 2 mm, u dzieci w wieku 3—6 lat dawkę należy zmniejszyć do
325 r, u dzieci 6—lo-letnich do 350 r. U dzieci poniżej lat 3 niektórzy
odradzają stosowanie promieni X . Moim zdaniem jest to jednak ostrożność
przesadna, dawkę trzeba jednak zmniejszyć do 325 r, dzieciom niespokoj
nym należy podać 0,1—0,2 yeronalu na 10—15 minut przed naświetla
niem. Po 10—14 dniach następuje wypadanie włosów; należy je dokład
nie usunąć, po a y m przystąpić do pędzlowania skóry głowy nalewką jodo
wą — jeden raz dziennie nie rozcieńaoną i 2 razy dziennie lo-krotnie rozcieńaoną. U osobników o skórze wrażliwej można stosować trzykrotne sma
rowanie nalewką rozcieńczoną. W razie epilacji dokładnej i smarowania
głowy nalewką jodową aż do odnowy uwłosienia — wynik leaenia jest
zawsze dobry. W razie nawrotu schorzenia można naświetlać powtórnie, nie
przed upływem jednak 6 miesięcy po pierwszej dawce epilacyjnej. Trzecia
dawka epilacyjna może wywołać trwałe uszkodzenie owłosienia.
Leczenie
grzybicy
woszczynowej skóry
nie
o w ł o s i o n e j . Strupy i tarczki należy usunąć mechanicznie lub przez roz-
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miękczenie ich wazeliną alba oliwą salicylową, po czym należy przez 5 dni
smarować 4 razy dziennie okolicę chorą i jej otoczenie rozcieńczoną nalewką
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jodową (Trae jodi 10.o, Spir. vini 90° ad 100.o).

Leczenie
grzybicy
woszczynowej
paznokci.
Płytka paznokciowa powinna być usunięta drogą chirurgiczną, a łożysko
dokładnie oczyszczone przez wyskrobanie resztek płytki łyżeczką. Nazajutrz
po tym zabiegu należy naświetlić paliczek paznokciowy promieniami X ,
stosując 400 r przy 2-milimetrowym sączku glinowym. Naświetlanie to ma
na celu zatrzymanie wzrostu nowego paznokcia. Niezwłocznie po pokryciu
naskórkiem rany operacyjnej, należy pędzlować łożysko paznokcia rozcień
czoną nalewką jodową 4 razy dziennie. W razie dokładnego usunięcia płytki
paznokciowej oraz sumiennego odkażania łożyska, wynik leczenia jest do
bry, zarówno co do uleczenia jak i pod względem kosmetycznym.

IV.

GRZYBICA

STRZYGĄCA.

TRICHOPHYTIASIS

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Grzybica strzygąca jest naj
częstszą grzybicą skóry; wywołana jest ona przez rozmaite odmiany grzyba
strzygącego. Zakaźność jej jest bardzo duża, występuje ona zarówno ende
micznie, jak i epidemicznie. Zmiany dotyczyć mogą skóry owłosionej i nie
owłosionej oraz paznokci; cechy jej są rozmaite w zależności od rodzaju
grzyba i zajętej okolicy. Z tego punktu widzenia odróżniamy grzybicę po
wierzchowną skóry owłosionej (głowy i brody), grzybicę powierzchowną
skóry nieowłosionej, grzybicę głęboką skóry owłosionej i nieowłosionej oraz
grzybicę strzygącą paznokci.
Grzybicę powierzchowną skóry nieowłosionej najczęściej wywołuje
wewnątrzwłosowa odmiana grzyba strzygącego (trichophyton
endotrix);
grzyb ten jest pasożytem ludzkim i tylko w okolicznościach wyjątkowych
wywołuje zmiany u zwierząt; grzybicę głęboką wywołuje zazwyczaj grzyb
zewnątrzwłosowy (ectotrix), który jest pasożytem zwierzęcym. Wreszcie
tzw. neoendotrix czyli ectoendotrix stanowi grupę przejściową. Grzybica
strzygąca może mieć przebieg ostry lub przewlekły, nie wpływa ona na stan
ogólny chorego. Powierzchowna postać grzybicy strzygącej skóry owłosionej
głowy występuje prawie wyłącznie u dzieci i ulega samouleczeniu w okresie
dojrzewania płciowego; ustępując nie pozostawia ona blizn. Grzybica głę
boka ulega samouleczeniu skutkiem wydalania włosów przez proces ropny.
Grzybica paznokci nie wykazuje skłonności do samouleczenia.
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Grzybica powierzchowna skóry
owłosionej
Trichophytiasis
superficialis
capiłłitii

W pełni rozwoju choroby na skórze głowy znajdują się liczne ogniska,
największe i najstarsze z nich mają wielkość talara, niektóre są nawet więk
sze, inne są znacznie mniejsze, niekiedy kropkowate. Ogniska te są okrągłe
lub owalne, wyraźnie od otoczenia odgraniczone; sąsiadujące mogą się łą
czyć, tworząc figury festonowate lub w postaci ósemki; powierzchnia ich
pokryta jest drobnymi łuseczkami szaro brudnej barwy; włosy na ogniskach
średnich i większych na pierwszy rzut oka są przerzedzone, co nadaje cho
rym miejscom wygląd łysinek. Uważne badanie wykazuje, że część włosów
jest ułamana tuż nad powierzchnią skóry, lub na wysokości 2—^3 mm.
Pieńki włosów ułamanych różnią się barwą i grubością od włosów zdro
wych, są bowiem nieco grubsze, matowe, u brunetów i szatynów białawe,
u blondynów ciemniejsze od włosów zdrowych. Wśród łusek widoczne są
ciemne kropeczki, które w rzeczywistości są ułamkami włosów, tkwiącymi
między łuskami.
W zależności od rodzaju grzyba wywołującego chorobę, zmiany na
skórze mogą się nieco różnić; tak więc trichophyton acuminatum wywołuje
liczne, drobne ogniska, na których nisko ułamane włosy robią wrażenie drob
nych kropeczek; przy zakażeniu trichophyton craterijorme ogniska są nieco
większe, nawarstwienie łusek na nich jest wybitniejsze; włosy, ułamane na
wysokości kilku milimetrów, są popielate, jak gdyby zgrubiałe. Trichophyton
violaceum wywołuje ogniska duże, otoczone niekiedy kilkoma drobnymi,
prawie wszystkie włosy są krótko ułamane, włosów zdrowych jest bardzo
mało, na ogniskach tych mogą wystąpić objawy zapalne, a po uleczeniu —
małe blizenki.
Nie wszystkie włosy na ognisku grzybicy są zmienione. Włosy, które
nie uległy zakażeniu, mają długość i wygląd prawidłowy. Na ogniskach
małych, kropkowatych zmiany ograniczają się do złuszczania, włosy zaś
mogą mieć jeszcze wygląd prawidłowy.
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C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba polega na obecności
na skórze owłosionej jednego lub kilku ognisk okrągłych lub owalnych, po
wierzchnia których złuszcza się łupieżowato, włosy na tych ogniskach są uła
mane i zmienione. Schorzenie nie wywołuje zmian zapalnych i ustępuje
bez blizn. Występuje ono prawie wyłącznie u dzieci, jest bardzo zakaźne,
zazwyczaj ulega samoistnemu uleczeniu w okresie dojrzewania płciowego.
Prócz skóry głowy u dzieci dotyczyć może ono skóry brody u mężczyzn.
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Reasumując powiedzieć można, że zmiany na skórze głowy polegają
na obecności licznych ognisk, na których włosy są ułamane i zmienione,
skutkiem czego ogniska chorobowe robią wrażenie łysinek; ogniska te są
dobrze odgraniczone od otoczenia, a powierzchnia ich pokryta jest łusecz
kami.

Ryc. 8 i .

Grzybica strzygąca skóry głowy.

Zmiany na skórze brody u mężczyzn w zasadzie są identyczne, gdyż
i tu również widzimy ogniska okrągłe lub owalne, dobrze odgraniczone
od otoczenia, o złuszczającej się powierzchni. Jednak skutkiem grubości wło
sów łamliwość ich nie występuje tak wybitnie, zwłaszcza u osobników golą
cych brodę. I u nich jednak włos chory ma barwę zmienioną, jest biały
lub szary (u brunetów), nieco ciemniejszy od prawidłowego u blondynów.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Grzybicę skóry głowy u dzieci
wywołują rozmaite odmiany grzyba strzygącego, najczęściej wewnątrzwlosowego, czyli pochodzenia ludzkiego; rzadziej jest ona wywołana przez
neoendotrix. W Polsce najczęstszym sprawcą tej grzybicy jest grzyb fioł
kowy (trichophyton violaceum),

nieco rzadziej trichophyton craterijorme

i acuminatum. Schorzenie to jest bardzo zakaźne i nierzadko widuje się
prawdziwe epidemie, w których zachorowuje kilkanaście lub kilkadziesiąt
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dzieci; najczęściej grzybica dotyczy dzieci w wieku 5—15 lat, może jednak
wystąpić również u dzieci młodszych, a nawet kilkomiesięcznych; rzadkością
jest ona u osobników dorosłych. Grzybica strzygąca jest aęstsza u dziew
czynek. Zakażenie następuje bezpośrednio przy stykaniu się osobnika cho
rego ze zdrowym, lub też przez nakrycia głowy, szaotki do włosów, pędzle
do golenia itd.
P r z e b i e g i o b j a w y . Zakażenie skóry następuje z zewnątrz,
po czym grzyb wrasta w naskórek zrogowaciały i rozpulchnia go, skutkiem
czego następuje złuszczanie powierzchni. Rośnie on we wszystkich kierun
kach, wytwarzając kolonię okrągłą, a w fałdach owalną. Dochodząc do
otworu torebki włosowej, grzyb przenika do niej i wrasta w głąb torebki
dochodząc do opuszki włosa, a stąd do samego włosa. W ten sposób włos
zostaje zakażony od dołu, a przez wzrost włosa zakażona jego część prze
suwa się stopniowo ku górze.
Włos przerośnięty przez grzyb jest rozpulchniony i rozwłókniony,
a jego odporność mechaniczna jest zmniejszona, toteż ułamuje się on nad
powierzchnią lub też nawet, nie mogąc przebić się przez łuski pokrywa
jące powierzchnię skóry, pozostaje wśród nich w postaci drobnych ułamków.
Początku choroby zazwyczaj chory i jego otoczenie nie spostrzegają,
nie wywołuje ona bowiem objawów podmiotowych.
Początkowo ogniska chorobowe mają wielkość kilku milimetrów i są
pokryte naskórkiem złuszczającym się łupieżowato; różnią się one od złusz
czania zwykłego tylko wyraźnym odgraniczeniem od otoczenia i grubością
łusek. Wykwit taki powiększa się obwodowo z szybkością rozmaitą, zależną
od odmiany grzyba, zazwyczaj jednak w przeciągu kilku tygodni osiąga
już wielkość monety 2-złotowej lub talara. W tym czasie włosy są już zmie
nione i ułamane, a w bliższym lub dalszym otoczeniu wykwitu zjawiają się
ogniska nowe i schorzenie przybiera stopniowo cechy charakterystyczne.
Ogniska powierzchownej grzybicy skóry brody nierzadko wykazują objawy
zapalne w postaci zaczerwienienia i obrzęku.
Powiedzieć więc można, że powierzchowna grzybica skóry brody po
lega na licznych ogniskach obrączkowatych, złuszczających się, nierzadko
zaczerwienionych, część włosów na tych ogniskach wykazuje charakterystyane zmiany.
Grzybica strzygąca skóry głowy i brody początkowo nie wywołuje obja
wów podmiotowych, w postaciach rozległych występuje jednak swędzenie.
Trwa ona czas rozmaity, u dzieci prawie zawsze ulega samouleczeniu
w okresie dojrzewania płciowego; jeśli przetrwa ona ten okres, co jest zja
wiskiem rzadkim, lub jeśli zakażenie nastąpi już po okresie dojrzewania.
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choroba nie wykazuje skłonności do samouleczenia. Grzybica brody u męż
czyzn również nie ulega samouleczeniu i stopniowo przekształca się w postać
głęboką.
O b r a z a n a t o m i c z n y . Naskórek jest nieco zgrubiały, akan
totyczny, co szczególnie wyraźnie występuje w okolicy torebek włosowych;
warstwa rogowa jest parakerotyczna i pokryta łuskami, wśród których znaj
dują się ułamki włosów przerośniętych nitkami grzyba; przerośnięte są
nimi również łuski i warstwa rogowa. W naskórku stwierdza się obecność
pojedynczych ciałek ropnych i nieznaczny obrzęk. Niekiedy naczynia skóry
właściwej są rozszerzone, a w ich otoczeniu zjawiają się nacieki okrągłokomórkowe. W postaciach wywołanych przez grzyby z grupy neoendotrix
może wytwarzać się spory naciek w okolicy torebek włosowych.
R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie grzybicy strzygącej jest łatwe w przy
padkach trwających aas dłuższy, kiedy ogniska z licznymi ułamanymi wło
sami przypominają małe łysinki. W przypadkach natomiast początkowych
rozpoznanie może być bardzo trudne. Opiera się ono na stwierdzeniu obja
wów następujących: choroba dotyczy dzieci i młodzieży; na głowie znajduje
się ognisko pojedyńae lub liczne, okrągłe albo owalne, dobrze od otocze
nia odgraniczone, o powierzchni złuszczającej się i o włosach ułamanych
nad powierzchnią. Dła uniknięcia błędów konieczne jest badanie mikro
skopowe w każdym przypadku złuszczających zmian na skórze głowy u dzieci.
Prostym, lecz bardzo praktycznym sposobem rozpoznawania grzybicy
strzygącej ( i woszczynowej) skóry głowy jest oglądanie głowy w pokoju
ciemnym, oświetlając ją promieniami pozafiołkowymi, przefiltrowanymi
przez filtr Wooda. W tym oświetleniu włosy i łuski przerośnięte grzybem
fosforyzują światłem fioletowym lub zielonkawym. Różnica zabarwienia
włosów zdrowych i chorych jest tak znaczna, że można zauważyć z łatwo
ścią nawet jeden chory włos. Metoda ta jest szaególnie wartościowa przy
badaniu masowym, np. dzieci w szkołach i przytułkach.
Rozpoznanie grzybicy brody polega na stwierdzeniu ognisk obrącz
kowatych, często rumieniowatych, pokrytych łuseczkami, a niekiedy włosami
zmienionymi w sposób charakterystyczny. I w tym razie przeprowadza się
badanie mikroskopowe.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
złuszczanie
zwykłe
(pHyńasis simplex) ogniska nie
wykazują ograniczenia od otoczenia, łuski są cieńsze i mniej liczne,
nie występują zmiany we włosach;
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ł u s z c z y c ę (psoriasis), wykwity istnieją nie tylko na głowie,
lecz również w innych okolicach skóry, są wyraźnie akantotyczne, na
warstwienie łusek jest bardzo znaczne, łuski są suche, srebrzyste, włosy
nie są zmienione, choroba ma przebieg przewlekły i nawracający;

toczeń
rumieniowaty
(erythematodes), ognisko jest
bliznowate, łuski mocno przylegają-^o podłoża i są hiperkeratotyczne,
włosy nie są ułamane;
ł y s i e n i e k i ł o w e (alopecia syphilitica), włosy są przerze
dzone, ale nie są ułamane i nie zmienione, zmiany są ułożone symetrycz
nie na bocznych częściach głowy i na tyłogłowiu, powierzchnia chorych
ognisk nie złuszcza się;
ł y s i e n i e p l a c k o w a t e r z e k o m e (alopecia pseudoareata), chorobę charakteryzuje powstawanie blizenek; włosy nie są
zmienione;
grzybicę
woszczynową
woszczynowe i blizenki.

(favus),

istnieją

tarczki

Najważniejszą cechą różnicową i podstawą diagnostyczną jest jednak
wynik badania mikroskopowego. Do tego badania należy wziąć włosy zmie
nione lub też, co jest łatwiejsze, należy przy pomocy pincetki epilacyjnej do
syć mocno zebrać łuski pokrywające powierzchnię ogniska, tak by zgarnąć
nawarstwienie łusek na całej ich grubości. Wśród tych łusek znajdują się
ułamane włosy wypełnione nitkami grzyba.
W różnicowaniu powierzchownej grzybicy strzygącej skóry brody na
leży uwzględnić: złuszczanie łojotokowe, łuszczycę oraz łuszczycowate grudki
kiłowe. We wszystkich tych schorzeniach włosy nie wykazują zmian, a ba
danie mikroskopowe nie wykazuje grzyba.
L e c z e n i e . Grzybica strzygąca skóry owłosionej jest bardzo zakaźna
dla otoczenia, toteż chory powinien być izolowany w szpitalu aż do zakoń
czenia epilacji. Zasada leczenia polega na usunięciu włosów c a ł e j gło
wy lub brody, nawet jeśli ognisko jest pojedyńcze. Jest to konieczne dla
tego, że w okolicach pozornie zdrowych mogą istnieć włosy zakażone. Po
usunięciu włosów należy skórę odkażać rozcieńczoną nalewką jodową.
Leczenie jest więc takie samo, jak grzybicy woszczynowej skóry głowy.
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ł y s i e n i e p l a c k o w a t e (alopecia areata), ogniska cho
robowe są całkowicie pozbawione włosów, powierzchnia ich nie złuszcza
się, włosy nie wykazują zmian charakterystycznych dla grzybicy;
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C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Grzybica powierzchowna skóry
nieowłosionej dotyczy zarówno skóry całkowicie pozbawionej włosów (dło
nie, stopy), jak również skóry pokrytej meszkiem włosowym. Polega ona
na wzroście grzyba w naskórku zrogowaciałym. Przebieg jej jest łagodny,
ustępuje ona bez pozostawienia blizn.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Grzybicę powierzchowną skóry
nieowłosionej mogą wywoływać wszystkie odmiany grzyba strzygącego,
a więc zarówno z grupy grzyba wewnątrzwłosowego, jak zewnątrzwłosowego oraz neoendotrix. Jednak grzyb zewnątrzwłosowy tylko w okresie po
czątkowym, szybko przemijającym, wywołuje zmiany powierzchowne,
wkrótce bowiem przekształcają się one w ognisko grzybicy głębokiej.
Zakażenie następuje przez przeniesienie zarazka z zewnątrz, bezpo
średnio z człowieka chorego na zdrowego lub też pośrednio przez przed
mioty. Grzybicę skóry nieowłosionej spostrzega się u osobników bez różnicy
płci i wieku, częściej na skórze odsłoniętej.
,/ P r z e b i e g i o b j a w y c h o r o b y . Po zakażeniu grzyb wzra
sta w naskórku zrogowaciałym, rozszerzając się we wszystkich kierunkach
i tworząc kolonię powierzchowną. Szerząc się w ten sposób grzyb wyczer
puje zasoby żywności w naskórku, toteż wzrost jego w części środkowej za
trzymuje się lub też jest słabszy, wówczas gdy w części obwodowej, gdzie
warunki bytowania są dla grzyba lepsze, wzrost jego jest bujniejszy. Ta
właśnie okoliczność doprowadza do ustępowania zmian w częściach środko
wych i do zjawiania się wykwitów obrączkowych. Jeśli warunki odżywiania
grzyba ulegną poprawie, w części środkowej ogniska następuje nowa fala
wzrostu grzyba, a w konsekwencji koncentryczny układ wykwitów. Grzyb
wywołuje pewien odczyn zapalny, wyrażający się zaczerwienieniem i obja
wami wysiękowymi o bardzo słabym nasileniu. Przebieg schorzenia jest
ostry, wykwity szerzą się obwodowo dosyć szybko, a po osiągnięciu określo
nej wielkości wzrost ich zatrzymuje się. Schorzenie może ulec samouleczeniu,
częściej jednak wykwity utrzymują się przez długi czas bez zmian zasadni
czych.
Cechy morfologiczne grzybicy powierzchownej skóry nieowłosionej są
następujące: ognisko może być pojedyńcze lub jest ich kilka, a nawet kilka
naście; wielkość ich jest rozmaita; początkowo niewielkie, o średnicy
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I — 2 mm, skutkiem wzrostu obwodowego, osiągają one wielkość talara
i większą, a po złączeniu się wykwitów sąsiadujących, wytwarzają duże festo
nowate ogniska. Powierzchnia ich jest zaczerwieniona, rumieniowata i złusz
cza się, kształt ich jest okrągły lub owalny, odgraniczenie od skóry otoczenia
bardzo wyraźne, ostre. Część obwodowa jest pokryta łuskami obfitszymi

Grzybica strzygąca skóry nieowłosionej.

niż część środkowa; niekiedy na obwodzie znajdują się pęcherzyki dobrze
utrzymane (trichophytia vesiculosa) lub częściej poronne i przyschnięteZicwsze część środkowa wykazuje mniejsze nasilenie objawów zapalnycn
i złuszcza się, skutkiem czego wykwit przybiera wygląd obrączkowy.
Na stopach i na dłoniach grzybica strzygąca może wywoływać ogniska
plamiste, festonowate i obrączkowe, na których stwierdza się wyłącznie
złuszczanie łupieżowate lub drobnopłatowe. Zmiany są tu identyczne do wy
woływanych w tych miejscach przez epidermophyton inguinale. Schorzenie
na ogół ma przebieg ostry lub podostry, nie leczone może jednak trwać czas
długi, mimo źe pojedyńcze ogniska ustępują niekiedy samoistnie.

m
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Jeśli zmiany umiejscowione są na skórze pokrytej meszkiem włosowym,
a sprawcą jest grzyb zewnątrzwłosowy (ectothrix) lub neoendotrix, stan
zapalny stopniowo się nasila, postać powierzchowna przekształcać się może
w głęboką. Schorzenie nie wpływa na stan ogółny i prócz lekkiego swędze
nia nie wywołuje objawów podmiotowych. Okoliczne gruczoły chłonne
zmian nie wykazują.
Zmiany anatomiczne:
obecność łusek parakerotycznych
przerośniętych przez grzyb, obrzęk naskórka i obecność w nim pęcherzyków
surowiczych o cechach zbliżonych do pęcherzyków liszajca. W skórze mogą
istnieć objawy nieswoistego podostrego stanu zapalnego.

Ryc. 83. Grzybica strzygąca skóry nieowłosionej, koncentryczny układ wykwi
tów; obecność licznych grudek wysiękowych i poronnych pęcherzyków. Tri
chophytia superficialis vesiculosa.

Rozpoznanie
grzybicy strzygącej powierzchownej jest łatwe;
oparte jest ono na nagłym zjawieniu się schorzenia, na okrągłym, obrącz
kowatym kształcie wykwitu, na obecności łuseczek lub pęcherzyków na jego
obwodzie oraz zmian rumieniowato-złuszczających w części środkowej. Po
twierdzeniem rozpoznania jest wynik badania mikroskopowego łusek.
W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić:
złuszczanie łuszczycowate
(parakeratosis psoria
siformis lub eczema seborrhoicum), wykwity są tu zazwyczaj liczne.
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Ryc. 84.

Obraz histologiczny grzybicy skóry nieowłosionej. Pęcherzyk naskórkowy
przysychający z wytworzeniem strupa liszajca.

wykwit pojedynczy; ten jest istotnie bardzo podobny do grzybicy strzy
gącej, różni się jednak mniej wyraźnym odgraniczeniem od otoczenia.
W okresie uogólnienia łupieżu różowego może zajść potrzeba różnico
wania z grzybicą rozległą; jednakże symetria w ułożeniu wykwitów,
swędzenie i ostry przebieg choroby w łupieżu różowym są wystarcza
jące do zróżnicowania z grzybicą powierzchowną, nawet rozsianą po
całym tułowiu.
L e c z e n i e grzybicy powierzchownej skóry nieowłosionej polega na
3-krotnym w ciągu dnia pędzlowaniu chorych ognisk i ich otoczenia roz
cieńczoną nalewką jodową przez 4—5 dni.
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umiejscowione w okolicach łojotokowych, nie mają tak wyraźnego
odgraniczenia jak grzybica;
ł u s z c z y c a — wykwity są uogólnione, ułożone symetrycz
nie, wykazują akantozę i mniej lub bardziej wyrażoną parakeratozę
z wytwarzaniem łusek suchych, srebrzystych;
ł u p i eż
r ó ż o w y G i b e r ta może nastręczyć trudności
diagnostyczne tylko w początkowym okresie rozwoju, kiedy istnieje
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3.

Grzybica

głęboika.

skóry

Trichophytiasis

profunda

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Grzybica głęboka polega na
zakażeniu włosów lub meszka włosowego grzybem strzygącym oraz na bar
dzo silnym odczynie zapalnym tkanki w otoczeniu zakażonych mieszków.
Odczyn ten prowadzi do rozpadu ropnego tkanki i stopniowego oddzielania
chorych włosów. Grzybica występuje na skórze brody u mężczyzn, gdzie jest
najczęstsza, na skórze owłosionej głowy u dzieci oraz na skórze nieowło
sionej, zazwyczaj na grzbiecie dłoni lub na przedramieniu albo na szyi.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Wywołuje ją grzyb zewnątrz
włosowy ectothrix (znacznie rzadziej neoendotrix) będący pasożytem zwie
rząt domowych — krów, koni, owiec itd. Przenosi się on ze zwierząt na
człowieka, rzadziej bezpośrednio z chorego na zdrowego lub przez przed
mioty, np. przy goleniu. Choroba ta występuje często u rolników. Nieraz
stosowana jest do niej nazwa —• Kerion Celsi.
P r z e b i e g i o b j a w y . Początkowo zjawia się ognisko rumieniowato-złuszczające, takie jak w grzybicy powierzchownej. W okolicy za
każonych włosów powstają wkrótce nacieki zapalne, szybko powiększające
się i tworzące duży, dobrze odgraniczony od otoaenia guz, wykazujący
ostre objawy zapalne. Guz ten, złożony z szeregu mniejszych ropni przytorebkowych, może osiągnąć znaane rozmiary, zajmując nawet poliaek lub skórę
podbródka w całości; naciek tworzący go sięga do głębokości i — 2 cm
w tkance podskórnej i ma powierzchnię nierówną, zrazikowatą. Początkowo
jest on twardy, wkrótce jednak drobne nacieki przytorebkowe, z których
jest on złożony, ulegają ropieniu i cały guz pokrywa się dużą ilością drob
nych otworków, przez które samoistnie lub przy ucisku wydobywa się płyn
ropny i krwaworopny, zawierający oddzielające się włosy. Włosy na guzach
na brodzie są zgrubiałe, matowe, o barwie zmienionej; na guzach skóry
głowy i skóry pokrytej meszkiem objaw ten nie występuje.
Sprawa ma przebieg ostry i od chwili zjawienia się ogniska rumienio
watego powierzchownego (grzybica powierzchowna) do powstania guza
ropiejącego mija zaledwie 3—4 tygodnie. W tym stanie choroba może utrzy
mywać się kilka miesięcy; skutkiem zakażenia zdrowych części skóry powstają
ogniska świeże, przedłużające czas trwania choroby. Jednakże proces ropny
oddzieła stopniowo włosy zakażone i choroba ulega samouleczeniu z wytwo
rzeniem blizn, czasem przerosłych, brodawkowatych i szpetnych. Na skórze
twarzy zmiany są umiejscowione na poliakach i na brodzie, zazwyaaj
31
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oszczędzając wargę górną; na głowie wykwit jest zazwyczaj okrągły, guzo
waty, o powierzchni usianej licznymi, drobnymi, ropiejącymi otworkami.
Okoliczne gruczoły chłonne są powiększone, prawie nigdy jednak nie
ropieją; stan ogólny chorych pozostaje dobry, guzy te sprawiają wprawdzie
dolegliwości, nie tak znaczne jednak, jakby się można było tego spodziewać
na podstawie rozległości zmian i głębokości nacieków.

85.

Grzybica głęboka skóry brody.

C e c h y b i o l o g i c z n e z a r a z k a . Grzyb
zewnątrzwłosowy
wywołujący schorzenie jest pochodzenia zwierzęcego i znajduje się we wło
sach i w ropie, tu jednak trudno go wykazać; włosy zakażone grzybem są
nim obrośnięte, podobnie jak to ma miejsce W grzybicy drobnozarodnikowej.
Grzyby wywołujące tę postać grzybicy należą do dwóch odmian: jedną cha
rakteryzują człony (często się mówi: zarodniki) małe — trichophyton microides, drugą — człony duże
(megalosporoń).
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Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Naskórek jest pokryty strupami
i łuskami, w całości jest on nieregularnie zgrubiały, akantotyczny i obrzęk

nięty; stwierdza się w nim ciałka ropne; ścianki torebek włosowych są znie
kształcone przez ropienie. W skórze właściwej stwierdza się obecność na-
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cieku nader rozległego, złożonego z histojocytów, limfocytów i plazmocytów, wśród których są pojedyńcze komórki olbrzymie oraz duża liczba
leukocytów skupiających się w ropnie mikroskopowe.
R o z p o z n a n i e grzybicy głębokiej jest oparte na stwierdzeniu
guza zapalnego złożonego z szeregu drobnych nacieków okołomieszkowych,
ze szczytu których przy ucisku wydziela się płyn ropny. Włosy brody u męż-

Nici grzyba strzygącego w łusce. X

400.

czyzn często są zmienione. Badanie mikroskopowe wykazuje w nich obecność
grzybów.
W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić:
gronkowcowe zakażenie
mieszków
włoso
w y c h s k ó r y b r o d y (folliculitis staphylogenes barbae); cho
roba ta jest przewlekła, zmiany są luniejscowione nie tylko na skórze
brody, lecz szczególnie często na wardze górnej; polegają one na obec
ności krostek przytorebkowych bez dużego nacieku w otoczeniu i bez
powstawania guzów charakterystycznych dla grzybicy głębokiej; włosy
nie wykazują zmian;
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p r o m i e n i e ę , która występuje często w okolicy podszczękowej, wytwarzając tu bardzo twarde guzy z licznymi przetokami, z któ
rych wydziela się płyn ropny, zawierający grzyb promienicy; włosy
natomiast zmian nie wykazują;
k i ł ę t r z e c i o r z ę d n ą ; wytwarza ona nacieki o spoistości
dosyć znacznej, rozpadające się w części środkowej i szerzące się pełzakowato na obwód; nie tworzą się tu nacieki przytorebkowe, nie wystę
puje rozpad ropny guzów, włosy nie wskazują zmian;
c z y r a k i są bardzo bolesne, w środkowej ich aęści obecny
jest czop martwiczy.
L e c z e n i e głębokiej grzybicy brody wymaga usunięcia włosów, co
może być osiągnięte przez naświetlanie promieniami X w ilości 350—375 r
na pole przy użyciu sączka glinowego 2 mm. Brodę naświetla się w czte
rech pozycjach — dwóch bocznych z promieniem centralnym skierowanym
na kąt żuchwy; jednym przednim z promieniem centralnym skierowanym
na środkową część czerwieni warg (czerwień należy zasłonić) i jednym po
lem przy odrzuconej w tył głowie z promieniem centralnym, skierowanym
mniej więcej na kość gnykową.
Epilacja może być jednak dokonana również i ręcznie: jest to wskazane,
jeśli zmiany nie są rozległe i kiedy skutkiem ropienia włosy dają się z łatwo
ścią usunąć. Epilacja ręczna daje zysk czasu, następuje ona bowiem natych
miast, a nie po 14 dniach, jak to ma miejsce przy zastosowaniu promieni X ;
ponadto unika się początkowego obostrzenia objawów chorobowych, co
zawsze następuje przy zastosowaniu promieni X . Z tych względów epilację
ręczną należy uznać za metodę lepszą.
Prócz epilacji (niezależnie od jej sposobu) należy zastosować okłady
rozgrzewające z rezorcyny 2%, kwasu borowego 3%, octanu glinowego 2%,
lub rozczynu jodowego podług następującego przepisu:
Rp.: Jodi puri i.o. Kalii jodati 4.0, Aq. destillatae 1000.o.

Zmniejszają one stan zapałny, ułatwiają odpływ ropy i wpływają ko
rzystnie na procesy związane z zakażeniem wtórnym, zawsze istniejącym
w tych wypadkach.
Ponadto u chorych tych należy przeprowadzić leczenie szczepionką gronkowcową w ilości od 100 milionów do 2 miliardów na dawkę. Jednocześnie
należy podawać jodek potasowy doustnie (Rp.: Kalii jodati 8.0, Natrii bicarbonici 2.0, Aq. destillatae ad 200.0, 3 razy dziennie po łyżce stołowej).
Można również za radą Ravaut stosować jod dożylnie, a to bądź jako
10% rozczyn jodku sodowego w ilości 10-—20 ml, bądź w postaci 5—20 ml
płynu Lugold.
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(Rp.: Jodi puri i.o, Kalii jodaii 2.0, Aq. destill. 200.0). Wstrzykiwania

4.

Grzybica

strzygąca

O n ych om yco sis

paznokci

t rich ophyt ica

Zmiany paznokci istnieć mogą jako jedyne umiejscowienie grzybicy lub
też u osobników dotkniętych innymi postaciami tego schorzenia. Zakażenie
następuje przez wtargnięcie zarazka z zewnątrz, co, jak się zdaje, następuje

Ryc. 88.

Grzybica strzygąca paznokci.

najczęściej od strony brzegu wolnego płytki. Choroba rozwija się bardzo
wolno i może trwać całe życie osobnika, przy czym zajęte mogą być zarówno
paznokcie rąk jak i nóg, lianę lub pojedyńcze.
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dokonywane są codziennie lub co drugi dzień, przy czym korzystne jest
rozcieńczenie przepisanej dawki w 4 częściach rozczynu fizjologicznego;
w ten sposób unika się podrażnienia błony wewnętrznej żył. Z chwilą zmniej
szenia się objawów zapalnych na guzach należy przystąpić do pędzlowania
chorych miejsc nalewką jodową. Leczenie związkami sulfanilamidowymi
znajduje również wskazania. W ostatnich czasach stosowałem z dobrym wy
nikiem penicylinę w leczeniu grzybicy głębokiej skóry brody. Podawałem
20.000 jednostek oxfordskich co 3 godziny w ilości
ogólnej
300.000—500.000 jednostek. Wynik leczenia był bardzo dobry i po 3 ty
godniach następowało wchłonięcie nacieków, oddzielenie włosów, a w kilku
przypadkach grzybów we włosach nie znajdowałem.
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Płytka paznokciowa jest zgrubiała, barwa jej jest zmieniona i może być
żółta, szara, pstra lub czarniawa w razie zanieczyszczeń zewnętrznych; jest
ona rozpulchniona, spoistość jej jest zmniejszona, skutkiem czego jest ona
łamliwa; wolny brzeg wykazuje ubytki, jest jak gdyby nadgryziony. W przy
padkach trwających czas dłuższy powierzchnia płytki jest szorstka, rozwłók
niona. Otoczenie płytki nie wykazuje zmian zapalnych; na ogół obraz mor
fologiczny jest podobny do opisanego w grzybicy woszczynowej, zmiany są
jednak znacznie wybitniejsze w grzybicy strzygącej.
Co do rozpoznania i leczenia należy powtórzyć to, co powiedziane
zostało w rozdziale o grzybicy woszczynowej paznokci.

Zmiany

ogólne

występujące

w grzybicy

strzygącej

Grzybica strzygąca jest schorzeniem naskórka zrogowaciałego i jego
przydatków — włosów, paznokci, a więc tkanek nieżywych. Mimo to w oto
czeniu miejsc chorych powstaje odczyn zapalny o rozmaitym nasileniu: bar
dzo nikły w łupieżowatych postaciach grzybicy naskórka, wyraźny w posta
ciach rumieniowatych i bardzo silny w grzybicy głębokiej.
W przebiegu grzybic występują również zmiany ogólne, świadczące
o istnieniu odczynu nie tylko miejscowego, lecz ogólnego.
R o z w ó j a l e r g i i w przebiegu grzybicy strzygącej jest najbar
dziej charakterystycznym wyrazem tego odczynu; wyraża się on odczynowością wzmożoną na toksyny zarazka — trichofitynę. Trichofityna jest pro
duktem analogicznym do tuberkuliny; otrzymuje się ją z 6-tygodniowej
hodowli grzyba strzygącego na podłożu z dodatkiem 4 % maltozy. Niektórzy
zalecają przygotowanie trichofityny mieszanej wieloważnej, a zatem otrzy
manej z rozmaitych rodzajów grzyba (epidermophyton, favus, microsporon
oraz kilku gatunków grzyba strzygącego). Kolonie rozciera się w moździerzu,
filtruje przez sączek porcelanowy, sprawdza się jałowość przesączu i prze
chowuje w zalutowanych ampułkach bez dodatku środków odkażających.
Trichofityna, wbrew opinii niektórych autorów, nie jest toksyną we właści
wym tego słowa znaczeniu, nie zawiera również ciał białkowych; jest to,
ściśle mówiąc, produkt życia pasożyta, nie zawiera natomiast ani składników
morfotycznych samego grzyba, ani składników jego ciała, przez najsilniej
szy bowiem ucisk nie osiąga się zmiażdżenia nitek grzyba. Nie wszystkie
odmiany grzybów chorobotwórczych dają trychofitynę o jednakowej war
tości; najaynniejszą trichofitynę otrzymuje się z grzybów wywołujących
grzybice głębokie, a więc z odmian zewnątrzwłosowych, w szczególności
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(B.

Bloch).
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O małych zarodnikach (trichophyton ectotrix microides). Z tego to względu
niektórzy (Rjvdier) sądzą, że zbyteczne jest przygotowywanie trichofityny
wieloważnej i że lepiej przygotowjrwać ją z grzybów zewnątrzwłosowych.
Tkanki osobnika zdrowego i takiego, który nie chorował na grzybicę,
nie reagują na doskórne wstrzyknięcia trichofityny; natomiast skóra osobnika
chorego poaąwszy od 8 dnia choroby reaguje, przy tym odczyn ten jest
silniejszy u osobników młodych i w przypadkach grzybicy głębokiej. Dla
otrzymania odczynu należy wstrzyknąć w skórę przedramienia o.i—0.20 tri
chofityny; u osobników anergicznych nie występuje w miejscu wstrzyknię
cia odczyn; u alergicznych po upływie 24 godzin stwierdza się stan zapalny,
nasilenie którego może być bardzo rozmaite; wystąpić mogą grudki rumie
niowate, pęcherze, a nawet owrzodzenia i zmiany martwicze. U osobników,
którzy przebyli grzybicę skóry, alergia utrzymuje się czas bardzo długi, nie
kiedy nawet 10 lat.
Trichofitydami
nazywamy osutki uogólnione, występujące
w przebiegu grzybicy strzygącej; częściej spotyka się je u dzieci i w przy
padkach grzybicy głębokiej, a więc wówczas, gdy stan alergii skóry w sto
sunku do trichofityny jest szczególnie wybitny. Z tych też względów trichofidyty zaliczane są do objawów świadczących o istnieniu alergicznego przestroju tkanek. Występują one zazwyczaj w okresie największego nasilenia
zmian zapalnych, niekiedy wśród ogólnych objawów, charakterystycznych dla
ostrych chorób gorączkowych. Niekiedy momentem prowokującym jest pod
rażnienie ogniska grzybicy, naświetlanie promieniami X , wstrzyknięcie szcze
pionki lub trichofityny itd. Mogą one wystąpić w kilku kolejnych nawałach,
częściej są ułożone symetrycznie, zajmując stosunkowo obszerne części skóry.
Przybierają one postać rozmaitą, najczęściej są to drobne grudki przytoreb
kowe, rozsiane nieregularnie lub skupione w grupkach. Grudki te nie prze
wyższają wielkości łebka szpilki, są stożkowate, na szczycie wykazują rogo
wacenie nadmierne i złuszczanie. Z punktu widzenia morfologicznego są
one identyczne z liszajem zołzowym (lichen scrophulosorum). VtócL tego
mogą one przybrać cechy rumienią wielopostaciowego (erythema nodosum),
osutek płonicowych, a nawet wybroczynowych. Przebieg ich jest dobrotliwy,
nie wymagają one leczenia i ustępują z chwilą uleczenia choroby zasadni
czej. Pochodzenie ich jest rozmaite: mogą wystąpić pod wpływem dużych
ilości wydzielin grzyba, wchłanianych z ogniska chorobowego, lub też zależą
od przenikania zarodników grzyba do krwiobiegu, od wysiewu zarazka drogą
krwionośną i osiedlania się go w tkankach. Dowodem takiego mechanizmu
ich powstawania są dodatnie hodowle grzyba otrzymywane z krwi
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I n n e o d c z y n y o g ó l n e . W przebiegu grzybicy strzygącej,
zwłaszcza głębokiej, ulec mogą powiększeniu gruczoły chłonne okoliczne
i odległe. We krwi może zjawić się leukocytoza z przewagą komórek wielojądrzastych, ciepłota ciała może być podwyższona, śledziona powiększona.
Zjawiska te nigdy nie osiągają dużego nasilenia.
R o z w ó j z j a w i s k o d p o r n o ś c i o w y c h . Zakażenie grzy
bem strzygącym oraz przebycie postaci powierzchownych grzybicy strzy
gącej nie chroni przed nowymi zakażeniami. Natomiast okolice skóry, z któ
rych ogniska grzybicy strzygącej ustąpiły, z trudnością ulegają zakażeniu
ponownemu, co świadczy o rozwoju w nich pewnego stopnia odporności.
W grzybicy głębokiej rozwój odporności jest wybitniejszy, w związku z czym
istnieje czasem tylko jedno ognisko chorobowe; na nowych objawy zapalne
i rozmiary ognisk ustępują zwykle ognisku pierwszemu. U zwierząt prze
bycie zakażenia chroni przed ponownymi zakażeniami (zazwyczaj w odnie
sieniu do tego samego grzyba, rzadziej również w stosunku do innych).
Wstrzykiwanie trichofityny, zawiesiny zarodników, podskórne lub dożylne,,
nie sprowadza stanu odporności.

V.

G R Z Y B I C A D R O B N O Z A R O D N I K O W A . MICROSPORIA

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Grzybica drobnozarodnikowa,
rzadka w Polsce, częsta jest w Anglii, Belgii i w północnej Francji; wywołuje
ona zmiany na skórze owłosionej głowy u dzieci, rzadziej na skórze pokrytej
meszkiem, na brodzie u mężczyzn oraz w paznokciach. Zmiany wywoływane
przez tę grzybicę przypominają grzybicę strzygącą, od której różnią się szcze
gółami.
P r z e b i e g i o b j a w y . Grzybica drobnozarodnikowa skóry
głowy u dzieci powstaje skutkiem zakażenia zewnętrznego. Rozwija się ona
powoli, a w chwili zjawienia się chorego u lekarza obraz jest dość typowy:
na skórze głowy spotyka się kiłka ognisk, z nich jedno lub dwa większe osią
gają wielkość talara; wszystkie włosy na tych ogniskach są ułamane na wy
sokości 4—6 mm nad powierzchnią skóry, co sprowadza wygląd typowych
tonsurek. Pieńki włosów tkwiące jeszcze na ogniskach są zmienione, barwa
ich jest biała, otoczone są pochewką, złożoną z grzybni, nadającą im wygląd
nader charakterystyczny. Powierzchnia chorych ognisk pokryta jest popiela
tymi łuskami, nie wykazuje objawów zapalnych lub bliznowacenia. Scho
rzenie ma przebieg przewlekły, w)rwołuje stan alergii na trichofotynę, cza
sem powstają osutki uogólnione (mikrosporydy); choroba ulega samoule-
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VI.

DROŻDŻYCA.

BLASTOMYCOSIS. OIDIOMYCOSIS

Obecność drożdży na skórze zdrowej i chorej była od dawna i wielo
krotnie stwierdzana, wbrew jednak poglądom dawniejszym, zgodnie z któ
rymi drożdże nie odgrywają roli chorobotwórczej, a zachowują się jak saprofity, obecnie uważa się, że odgrywają one rolę w patologii ludzkiej. Nie
zbadana w stopniu dostatecznym jest ogólna patologia tych schorzeń, nade
wszystko zaś nie została opracowana klasyfikacja i biologia tych grzybów.
Prowizorycznie nazwą drożdżycy określamy liczne stany chorobowe, wywo
ływane przez grzyby przybierające w tkankach postać drożdży, a więc
komórek okrągłych, dużych, niekiedy pączkujących; w odpowiedniejszych
warunkach bytowania mogą one wytwarzać grzybnie (mycelium) i inne na
rządy rozmnażania. Klasyfikacja botaniczna tych grzybów jest bardzo zawiła,
dla celów dermatologa wystarczać może klasyfikacja zaproponowana przez
Castellaniego:
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czeniu w okresie dojrzewania płciowego. Na skórze pokrytej meszkiem oraz
na skórze brody u mężczyzn mogą powstawać wykwity plamiste i obrączko
we, zazwyczaj liczne, szybko rozszerzające się i wytwarzające figury girlandowate. Powierzchnia ich jest różowawa i złuszcza się; nie wywołują one sil
nych objawów zapalnych i nie prowadzą do rozwoju grzybic głębokich. Na
paznokciach mogą powstawać zmiany identyane do widywanych w grzy
bicy strzygącej.
E t i o l o g i a . Grzybicę drobnozarodnikową skóry głowy wywołuje
microsporon Audouini, grzyb drobnozarodnikowy pochodzenia ludzkiego;
na skórze nieowłosionej wytwarza on zmiany nader powierzchowne, szybko
ulegające samouleczeniu. Prócz grzyba drobnozarodnikowego ludzkiego
znane są grzyby zwierzęce, rzadziej pasożytujące na ludziach; u nas w Polsce
nieco częstsze od grzyba Audouina. Grzyby te wywołują rumieniowate
i złuszczające zmiany na skórze brody. W naskórku grzyb nie przybiera
cech znamiennych w przeciwieństwie do swego zachowania na włosie, gdzie
obrasta trzon włosa i upodabnia się do patyczka, umaczanego w kleju i za
nurzonego w piasku (Sabouraud). Wewnątrz włosa zarodników nie ma,
są natomiast nieliczne nitki ułożone podłużnie, złożone z dosyć dużych czło
nów. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy: łupież głowy zwykły,
łojotokowy, toczeń rumieniowaty oraz łysienie plackowate.
Leczenie jest takie samo, jak leczenie grzybicy strzygącej, a więc polega
na epilacji promieniami X .

Gruźlica

Grzyby

skóry

podobne

do

Wytwarzające grzybnię

drożdży

Nie wytwarzające grzybni

Wytwarzające aski Nie wytwarzające asków Wytwarzające aski
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Endomyces

Saccharomyces

Monilia

Nie wytwarzające asków
Cryptococcus

Patologia i klinika drożdżyc skóry i błon śluzowych jest jednym z naj
młodszych działów dermatologii i mykologii, toteż dużo kwestii wciąż jeszcze
nie zostało wyjaśnionych: nie zbadana jest przede wszystkim kwestia drożdży
saprofitujących na skórze zdrowej i ich przemiana w postacie chorobotwór
cze. Wydaje się jednak pewne, że nadmierne pocenie i rozmiękanie naskórka
odgrywają dużą rolę, jako czynniki zewnętrzne, usposabiające do schorze
nia; wśród czynników wewnętrznych w rachubę wchodzą schorzenia prze
miany materii, a w pierwszym rzędzie cukrzyca. Dowodami chorobotwór
czości drożdży jest ich stała, masowa obecność w niektórych schorzeniach
skóry i znikanie równolegle do postępu leczenia; odczyny biologiczne wywo
ływane przez nie i wyrażające się stanem uczulenia skóry na wyciągi z droż
dży. Wbrew poglądom pierwotnym wiemy dzisiaj, że drożdżyce są nie tylko
schorzeniami miejscowymi, lecz odbijają się na stanie ogólnym chorych
i wywołują niekiedy występowanie osutek uogólnionych — oidiomycides.
Klasyfikacja drożdżyc skóry wciąż jeszcze nie jest opracowana; wydaje mi
się, że następujący podział jest najpraktyczniejszy:
1. Wyprzenie fałdów. Intertrigo blastomycetica seu oidiomycetica;
2. Wyprzenie międzypalcowe. Erońo interdigitcdis blastomycetica seu
oidiomycetica;
3. Drożdżyca paznokci. Onyxis et perionyxis blastomycetica;

4. Drożdżyc kąpielowa. Blastomycosis balnearis;
5. Drożdżyca niemowląt. Blastomycosis neonaiorum;
6. Pleśniawki. Soor;
7. Drożdżyca amerykańska Gilchrista. Blastomycosis Gilchristi;
8. Drożdżyca głęboka. Blastomycosis profunda Busse — Buschke;

9. Odczyny alergiczne. Oidiomycides.
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Intertrigo

oidiomycetica

2.

Wyprzenie

Intertrigo

międzypalcowe

interdigitalis

drożdżycowe

blastomycetica

Wyprzenie międzypalcowe drożdżycowe może dotyczyć zarówno pal
ców stóp jak i dłoni. N a stopach występuje ono zazwyczaj jednocześnie między
kilkoma palcami, przy czym najrzadziej zajęty jest pierwszy fałd, najczęściej
czwarty. Choroba rozpoczyna się niepostrzeżenie, niekiedy nie wywołuje
zmian podmiotowych, czasem swędzenie, pieczenie, a nawet ból utrudnia
jący pracę i chodzenie; ma ona przebieg przewlekły i wykazuje skłonność
do nawrotów; jest ona częstsza u osobników zaniedbanych pod względem
higieny oraz u takich, u których z tych czy innych względów stopy są często
wilgotne (pocenie, przemaczanie obuwia). Naskórek w głębi fałdu i na sty
kających się powierzchniach palców jest zmacerowany, biały, rozpulchniony,
po usunięciu jego okazuje się powierzchnia czerwona, gładka, wilgotna,
w głębi fałdu widuje się przeczos lub rozpadlinę, ograniczone strzępami
naskórka. Zmiany mogą przechodzić na stopę, skutkiem czego u nasady pal
ców powstaje ubytek naskórka zrogowacialego, ograniczony oddzielającym
się zmacerowanym kołnierzykiem naskórkowym. Rozpoznanie tej postaci
drożdżycy jest oparte na jej cechach morfologicznych i na stwierdzeniu
w łuskach drożdży.
Postacią nieco rzadszą, ale pod względem praktycznym nie mniej do
niosłą jest wyprzenie fałdów międzypalcowych dłoni. Choroba ta zdarza się
znacznie częściej u kobiet; wilgoć, praca w gospodarstwie domowym, pra
nie i niektóre chemikalia (soda, mydło) sprzyjają bowiem występowaniu
schorzenia. Najczęstszym siedliskiem zmian jest trzeci fałd międzypalcowy,
być może wskutek mniejszej ruchliwości palców I I I i I V , nigdy natomiast
niebywa zajęty fałd pierwszy. Choroba rozpoczyna się nagle od zjawienia
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Mimo że niektórzy autorzy odróżniają tę postać wyprzenia, nie będę
jej omawiał, ponieważ pod względem klinicznym i morfologicznym nie
różni się ona od wyprzenia mikrobowego, powyżej opisanego (str. 318).
Pod względem etiologicznym zmiany polegają na zakażeniu mieszanym
bakteriami i drożdżowcami i mogą być zaliczane dowolnie do jednego z tych
działów; trudno bowiem udowodnić przeważającą rolę jednego z tych za
każeń.
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się kilku pęcherzyków w fałdzie międzypalcowym; pęcherzyki te pękają,
naskórek w ich otoczeniu staje się rozpulchniony, zmacerowany; barwa jego
jest biała, daje się on z łatwością usunąć, po czym odsłania się powierzchnia
czerwona, wilgotna, obramowana strzępami naskórka zmacerowanego. Cho
roba może przejść na fałdy sąsiadujące; objawy zapalne mogą się nasilić
i przejść na skórę dłoni, gdzie powstają ogniska, na których naskórek złuszcza się płatowo, tworząc frendzliste strzępy.
Wygląd tych zmian jest nader charakterystyczny i już sam przez się
umożliwia rozpoznanie.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy:
wyprzenie zwykłe, w którym stan zapalny przechodzi stopniowo w skórę
zdrową oraz
grzybicę naskórkową, epidermophytia, różnicowanie z którą jest mo
żliwe na podstawie badania mikroskopowego.
Leczenie polega na pędzlowaniu rozcieńczoną nalewką jodową.

3.
Onyxis

et

Drożdżyca
perionyxis
s.

paznokci
blastomycetica

oidiomycetica

Zmiany drożdżycowe paznokci są dosyć częste, występują częściej
u osobników stykających się z wilgocią i przedmiotami mokrymi, z owoca
mi, jarzynami, ciastem, patoką itd. W związku z tym nierzadko widuje się
je u piekarzy, kucharek, cukierników i w zawodach zbliżonych. Zmiany
płytki paznokciowej są rozmaite i mogą polegać na obecności ubytków pla
mistych i linijnych, ułożonych poprzecznie i niekiedy całkowicie zniekształ
cających płytkę (onyxis blastomycetica superficialis).
Najbardziej charakte
rystyczne są jednak zmiany miąższu paznokcia; rozpoczynają się one w bocz
nej części paznokcia w postaci plamy półksiężycowatej, stopniowo rozszerza
jącej się i przechodzącej na całą płytkę. Barwa jej jest wówczas jednolicie
zmieniona, szarożółtawa. Miąższ paznokcia jest rozpulchniony i rozwłók
niony, skutkiem czego mało zmieniona powierzchowna warstwa płytki może
się oddzielić odsłaniając głębsze jej części, wybitniej zmienione. Opis tego
zniekształcenia jest bardzo trudny, wygląd jednakże paznokcia wykazuje
cechy tak charakterystyczne, że błąd rozpoznawczy nie jest możliwy. Zmiany
te noszą często niewłaściwą nazwę hyperkeratosis subungualis
(hyperkeratose du lit de l'ongle). Zmianom tym może towarzyszyć zapalenie, obrzęk
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4.

Drożdżyca

Oidiomycosis

kąpielowa
p ostba1nearis

Kąpiele trwałe, stosowane niekiedy w leczeniu rozległych oparzeń oraz
pęcherzycy, wywołując rozmiękanie naskórka, mogą doprowadzać do zaka
żenia skóry drożdżowcami. T o samo widuje się niekiedy u uczestników pły
walni i basenów o wodzie nieco zanieczyszczonej, a nawet po stosowaniu
okładów wilgotnych. W następstwie tych kąpieli na skórze fałdów zjawiają
się pęcherzyki przypominające potnicę (dyshidrosis)
lub grudki wysiękowe;
naskórek w tych okolicach ulega rozmiękaniu i złuszcza się, skutkiem czego
powstają obszerne powierzchnie o zarysach festonowatych, ograniczone
obrąbkiem oddzielającego się naskórka; ogniska te są żywoczerwone, w i l 
gotne, niekiedy pokryte drobnymi, białymi kropeczkami —• koloniami droż
dżowców. Po stosowaniu okładów obraz jest taki sam, jednak — rzecz
jasna — ograniczony do tej okolicy. Bardzo często zmiany te widuje się
na podudziach, w otoczeniu wrzodów podudzia (ulcus varicosum), leczo
nych okładami i kompresami. Pod wpływem wydzieliny z owrzodzenia
i ciepła okładów powstają tu ogniska o zarysach nieprawidłowych, nierzadko
festonowatych z charakterystycznym obrąbkiem naskórkowym na obwodzie.
Skutkiem zakażeń wtórnych powierzchnia tych ognisk jest pokryta stru
pami i łuskami oraz pęcherzykami wyprysku.
Leczenie polega na stosowaniu środków wysuszających i odkażających,
a więc obcierań płynami spirytusowymi.

5. D r o ż d ż y c a
niemowląt
Blastomycosis
s. o i d i o m y c o s i s
neonatorum
T a postać drożdżycy nie należy do rzadkości, mimo że rozpoznawana
jest rzadko. Spostrzega się ją zarówno u noworodków, skądinąd zdrowych.
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i złuszczanie tkanek miękkich, otaczających płytkę; objawy te jednak nie są
charakterystyczne i kliniczne rozpoznanie drożdżycy jest możliwe tylko w tych
przypadkach, w których współistnieją zmiany płytki paznokciowej. N a j 
pewniej ustala się rozpoznanie na podstawie badania
mikroskopowego
zeskrobin zmienionych części paznokcia. Niekiedy w otoczeniu płytki paznok
ciowej wytwarzają się ropnie mikroskopowe, treść których zawiera liczne
drożdżcowce. Przebieg schorzenia jest przewlekły, wieloletni, choroba jest
nader oporna na leczenie.
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jak również u wyniszczonych, z pleśniawkami jamy ustnej, a wreszcie u bar
dzo dobrze odżywionych, nadmiernie tłustych. Najczęs'ciej występuje ona
u osesków między trzecim i dziesiątym tygodniem życia, niekiedy u star
szych. Zazwyczaj zmiany rozpoczynają się na pośladkach i w fałdach pach
winowych w postaci ognisk złuszczających się i szybko przekształcających
się w ogniska typowego wyprzenia. Skutkiem nadmiernego pocenia, zanie
czyszczeń i wrażliwości skóry osesków, ogniska wyprzeniowe rozszerzają
się bardzo szybko i obejmują przestrzenie rozległe, np. prawie cały tułów.
Skóra w okolicach zmienionych jest purpurowoczerwona, lekko obrzęknięta,
wilgotna, ogniska mają kształt nieregularny, obramowane są frędzlistooddzielającym się naskórkiem. Stan ogólny osesków zazwyczaj nie cierpi,
chociaż niekiedy, zwłaszcza przy wtórnym podrażnieniu, istnieć może swę
dzenie. Choroba ma przebieg ostry, stosunkowo łatwo poddaje się leczeniu
i nie wykazuje skłonności do nawrotów.

6.

Pleśniawki.

Soor

Pleśniawki występują najczęściej na błonach śluzowych jamy ustnej
i gardzieli, rzadziej na błonie śluzowej pochwy u kobiet. D o rzadkości na
leży zaliczyć umiejscowienie zmian na błonie śluzowej przełyku, tchawicy
i oskrzeli oraz na skórze. Schorzenie jest wywołane przez drożdżowiec (monilia albicans) bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Zakażenie następuje
przez rozmaite przedmioty (smoczki), mleko, przy karmieniu lub przypad
kowo. Niekiedy, zwłaszcza w przytułkach i w żłobkach, występują endemie
choroby. Pleśniawki są schorzeniem osesków, u dzieci starszych są one rzad
kie, a u osobników dorosłych występują w okolicznościach szczególnych,
a więc u cukrzycowych, u starców lub w charłactwie. Pleśniawki jamy ustnej
umiejscowione są na grzbietowej i na bocznych częściach języka, na dzią
słach, na błonie śluzowej policzków i na podniebieniu. Czynnikiem uspo
sabiającym do nich jest suchość błony śluzowej i zmniejszenie wydzielania
śliny oraz jej odczyn kwaśny.
Błona śluzowa jest zaczerwieniona i lekko obrzęknięta, brodawki języka
są bardzo wyraźne; początkowo widoczne są na niej kropeczki wielkości
i kształtu rozmaitego, białe, matowe, jak gdyby nałożone na błonę śluzową,
pozbawione obwódki zapalnej w otoczeniu. W tym okresie błona śluzowa
jamy ustnej wygląda tak jak u osobnika, który spożywał ser lub zsiadłe mleko
i ust nie wypłukał. Stopniowo białawe plamy i grudki powiększają się i zle
wają się, pokrywając błonę śluzową jamy ustnej w całości; usunięcie tych
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Rp.: Boracis 4.0, Glycerini

30.0 lub lekami odkażającymi:

Rp.: Hydrarg. oxycyant 1:1000; wodnym rozczynem błękitu metylo
wego; 1,5% azotanem srebra, fioletem krystalicznym 1:20.000.

7.

Drożdżyca

Gilchrista.

Blastomycosis

Gilchristi

Drożdżycę Gilchrista spotyka się głównie w Ameryce, w Europie opi
sano zaledwie kilka jej przypadków. "Wspominam o niej jednak, gdyż nie
jest wyłączone, że ze względu na swą rzadkość uchodzi ona uwadze.
Chorobę wywołuje drożdżowiec zwany mycoderma (lub blastomyces)
dermatitidis. Umiejscowiona jest ona na skórze odsłoniętej, a sposób za
każenia jest prawdopodobnie zewnętrzny. Choroba rozpoczyna się od zja
wienia się guzka różowego, nieco bolesnego, stopniowo powiększającego się
i przybierającego postać charakterystyczną. Jest to ognisko rozmaitej wiel
kości, kształtu nieregularnego, dobrze odgraniczone od otoczenia, wyniosłe,
o powierzchni brodawkowatej lub bujającej. N a brzegu wykwitu widoczne
są kropkowate ropnie. Całość ogniska sprawia wrażenie gruźlicy brodawko
watej lub nabłoniaka, różni się jednak od nich szybszym rozwojem i mniej
szą spoistością podstawy.
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nalotów jest niemożliwe przylegają one bowiem mocno do podścieliska.
Zakażenie może się rozszerzyć na trąbki Eustachiusza i na gardziel.
Stan ogólny chorych zależy od schorzenia zasadniczego, same pleśniawki
jednak wskutek swej bolesności mogą utrudnić spożywanie pokarmów sta
łych oraz ssanie u osesków. Pleśniawki na błonie śluzowej pochwy i na szyjce
macianej przybierają cechy takie same jak pleśniawki na błonach śluzo
wych jamy ustnej.
Przeważnie pleśniawki nie utrzymują się długo i po trzech, czterech
tygodniach choroba wykazuje skłonność do poprawy. Jednakże u starców
i u osobników zaniedbanych pod względem higieny mogą się one utrzymy
wać bardzo długo.
L e c z e n i e pleśniawek polega na utrzymaniu w czystości jamy ustnej,
na unikaniu pokarmów i leków kwaśnych, na stosowaniu częstych przemywań i płukań rozczynami leków alkalicznych (wody alkaliczne, soda), które
zapobiegają rozkładowi węglowodanów wyższych na cukier gronowy, dek
strynę i galaktozę, niezbędne dla życia grzyba. Korzystne są pędzlowania
błon śluzowych rozczynem boraksu w glicerynie.

Grzybice
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Rozpoznanie
ustala się na podstawie stwierdzenia w tkance
pasożyta.
L e c z e n i e polega na stosowaniu środków odkażających, takich jak
rozcieńczona nalewka jodowa, płyn Lugola. Leczenie ogólne polega na po
dawaniu jodku potasu, związków sulfanilamidowych i penicyliny. Leczenie
szczepionką swoistą, a w razie jej braku szczepionkami nieswoistymi może
być korzystne.
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8.

Drożdżyca

głęboka

typu

Blastomycosis

Busse-Buschke

profunda

Jest to schorzenie bardzo rzadkie, wywołane przez cryptococcus hominis.
Zmiany pierwotne powstają w kośćcu lub w tkance podskórnej i doprowa
dzają do powstawania ropni podobnych do powstających w gruźlicy rozpływnej. Mogą one być umiejscowione w rozmaitych okolicach skóry, często
łączą się wzajemnie, pękają, wytwarzając liczne przetoki wydzielające ropę
cuchnącą.
Owrzodzenia powstające w miejscu pękniętych ropni mają dno atoniczne, ziarninujące, brzegi ich są sinawe, pozbawione cech charakterystycz
nych. Stan ogólny chorych jest upośledzony, ciepłota jest wysoka o typie
posocznicowym. W narządach wewnętrznych, w szczególności w płucach,
powstają przerzuty i chorzy giną w stanie charłactwa.
Rozpoznanie
choroby na podstawie jej cech klinianych jest
bardzo trudne i nie może być ustalone z pewnością. Jedynym pewnym spo
sobem jest badanie mikroskopowe i bakteriologiczne treści ropni, w której
wykrywa się duże ilości, niekiedy czystą hodowlę, pasożyta.

9.

Odczyny

alergiczne
w

przebiegu

i

osutki

uogólnione

drożdżycy

Oidiomycydes
Drożdżycę skóry, zwłaszcza niektóre jej postacie, wywołują przestrój
alergiczny ustroju: wyraża się on dodatnimi odczynami na produkt życia
(lub wyciąg) z drożdżowców, zwany oidiomicyną, analogicznie do tuberkuliny i do trichofityny, oraz występowaniem osutek uogólnionych (oidiomicydy).
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Oidiomicydy
są to rumieniowate i rumieniowato-złuszczające
ogniska, nierzadko przybierające kształt medalionów lub — skutkiem łączenia
się wykwitów sąsiadujących — zarysy festonowate. Występują one w oko
licach odległych od ogniska pierwotnego, najczęściej na tułowiu i na koń
czynach w ułożeniu umiarowym, rzadziej widuje się je na twarzy, gdzie
nasilenie zmian jest znacznie mniejsze. W naskórku widoczne są nierzadko
drobne pęcherzyki, a na powierzchni występować może impetiginizacja.
Ogólnie zatem biorąc przypominają one podrażniony wyprysk łojotokowy
lub łupież różowy Giberta.
Przebieg ich jest równoległy do przebiegu zmiany zasadniczej drożdżycowej, z poprawą której ustępują stopniowo i te wtórne objawy (oidiomi
cydy). Częstsze są one w wyprzeniowych postaciach drożdżycy u osesków
i występującej w otoczeniu wrzodów podudzia. Wyprzenie międzypalcowe
i drożdżyca paznokci nie wywołują zmian uogólnionych.
L e c z e n i e drożdżycy naskórka polega na stosowaniu środków odka
żających, z których najczęściej w użyciu są: rozcieńczona nalewka jodowa,
chryzarobina, kwas salicylowy i będźwinowy; co do mnie, to uważam, że
najlepsze wyniki uzyskuje się przetworami dziegciowymi.
Największym
utrudnieniem w stosowaniu tego leczenia, zawsze w pewnym stopniu draż
niącego, jest istnienie silnego stanu zapalnego, zakażeń wtórnych i uczule
nia skóry, skutkiem czego jod, chryzarobina, a nawet tłuszcze mogą być źle
znoszone.
Radzę postępować w sposób następujący: jeśli sprawa dotyczy ognisk
małych, np. przestrzeni międzypalcowych lub niewielkich odcinków skóry
w innych okolicach, można przystąpić do stosowania środków odkażających,
energicznie działających: 1 % rozczynu jodu w spirytusie, i — 3 % maści chryzarobinowej.
Rp.: Chrysarobini

i.o—3.0, Lanolini,
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Odczyn
na o i d i o m i c y n ę .
Oidiomicynę przygotowuje się
w sposób następujący: 3—4-miesięczną hodowlę drożdżowców na bulionie
z maltozą wstrząsa się mocno przez kilka godzin w naczyniu z perełkami
szklanymi, przesącza się przez sączek porcelanowy, a przesącz (po spraw
dzeniu jałowości) używa się dla prób. W tym celu wstrzykuje się doskórnie o.i—0.2 cm przesączu (oidiomicyny); odczyn dodatni występuje po
upływie 3 — 4 dni i ma cechy ogniska rumieniowato-złuszczającego szerzą
cego się obwodowo. Jednocześnie następuje obostrzenie objawów w ogni
skach pierwotnych i nierzadko podwyższenie ciepłoty ogólnej.

Grzybice

skóry

Jeśli natomiast zajęte są przestrzenie rozległe lub też w razie istnie
nia silnego sączenia, korzystniejsze jest pokrycie chorych miejsc 2 5 % ma
ścią Wilkinsona:
Rp.: Ung. Wilkinsoni 25.0, Ung. zinci henz. ad loo.o; stopniowo, co
parę dni — można podwyższać stężenie maści Wilkinsona sto
sując maść 5 0 % , a potem czystą.
Dobrze zwykle bywają znoszone przetwory dziegciowe w postaci pasty
lub nalewek:
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Rp.: Prodermini
Rp.: Prodermini
ad loo.o.

5.0—15.0, Pastae zinci ad 100.o;
10.0—20.0, Aetheris

sulfur.

30.0, Spir.

vini 90O

Jeśli zapalenie jest bardzo silne, wypada stosować na kilka godzin dzien
nie okłady z płynów lekko odkażających. Mycie wodą z mydłem ognisk
chorych, nawet w razie istnienia silnego stanu zapalnego, jest wskazane.
U niemowląt najlepiej działają maści dziegciowe 3—5—10%.
Wykwity uogólnione, występujące w następstwie uczulenia skóry
(oidiomycydy) nie wymagają leczenia miejscowego, ustępują one w razie
poprawy ogniska pierwotnego.
Jako leczenie ogólne należy polecić stosowanie autohemoterapii i brom
k u sodowego dożylnie.

Vn.

SPOROTRYCHOZA. SPOROTRICHOSIS

Charakterystyka
ogólna.
Sporotrychoza
jest
grzybicą
tkanki podskórnej, w której powstają ogniska naciekowe, ulegające mart
wicy rozpływnej z wytworzeniem zmian przypominających kilaki lub ropnie
gruźlicze. Schorzenie szerzy się naczyniami chłonnymi i może dotyczyć nie
tylko tkanki podskórnej, lecz również kośćca i narządów wewnętrznych.
Etiologia
i patogeneza.
Chorobę wywołuje grzyb sporotrychowy, którego istnieje kilka odmian. Grzyby te znajdują się w przy
rodzie na rozmaitych przedmiotach, zwłaszcza na roślinach.
Zakażenie następuje przez wtargnięcie zarazka z zewnątrz, w miejscu
uszkodzenia powłok. Powstaje tu ropień lub owrzodzenie, skąd zarazek
szerzy się drogami chłonnymi. Rzadziej następuje przeniesienie zarazka
z osobnika chorego na zdrowego lub przez zwierzęta; niekiedy widywano
powstawanie małych epidemii. Okres wylęgania choroby trwa 4 — 8 tygodni.
Choroba może trwać bardzo długo, wciąż tworząc nowe ropnie.
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Stan chorych jest początkowo dobry, ciepłota jest prawidłowa, w przy
padkach daleko posuniętych stopniowo rozwija się wyniszczenie całego
ustroju, a nacieki powstające w płucach i w innych narządach wewnętrznych
mogą spowodować zejście śmiertelne.
Rozpoznanie
kliniczne sporotrychozy jest trudne, owrzodzenia
na początku nie wykazują bowiem zmian charakterystycznych; w okresie,
kiedy owrzodzenia i przetoki są liczne, obraz jest charakterystyczny.
Rozpoznanie ustala się na podstawie badania ropy i stwierdzenia w niej
obecności grzyba sporotrychowego. Znajduje się on tu w dużej ilości w po
staci wrzecionowatych ciałek, najczęściej sfagocytowanych. Zazwyczaj udaje
się również wyhodować grzyb na pożywkach sztucznych, z których najlepszą
jest agar z dodatkiem 4 % cukru gronowego; grzyb wzrasta po 8—14 dniach
w postaci kolonii kremowych lub brunatnych, nader charakterystycznych.
W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić kiłę trzeciorzędną i gmźlicę
rozpływną.
Kiła
trzeciorzędna
rzadko prowadzi do powstawania tak
licznych guzów jak sporotrychoza, owrzodzenia kiłowe przybierają kształt
charakterystyczny, nerkowaty lub podkowiasty i wykazują tendencję do szerze
nia się obwodowego. Wydzielina z kilaka ma inne cechy, jest ciągnąca, bmnatna i istnieje przez czas krótki po przebiciu się nacieku, wkrótce zaś potem
jest skąpa i nie zawiera grzyba.
Odczyn Wassermanna w surowicy k r w i może być również pomocny
w rozpoznaniu.
G r u ź l i c a r o z p ł y w n ą — ustałenie rozpoznania różnicowego
jest trudniejsze, jednakże zmiany gruźlicze mają charakterystyczne umiejsco
wienie, przebieg ich jest wolniejszy, a wydzielina jest surowiao-ropna, nieco
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Obraz
morfologiczny.
Początkowo w tkance podskórnej
zjawiają się wykwity pojedyńcze lub też liczne w postaci dobrze ograniczo
nych, niebolesnych guzów rozmaitej wielkości. Częściej powstają one na
kończynach i mają układ linijny, wzdłuż przebiegu naczyń chłonnych, któ
rymi zarazek szerzy się. Guzy te stopniowo powiększają się, osiągają wiel
kość orzecha, a nierzadko i większą, skóra nad nimi przybiera barwę sinawą
i na ich szczycie występuje chełbotanie. Po pewnym czasie następuje prze
bicie ropni z wydzieleniem płynu ropnego, surowiao-ropnego albo krwa
wego. Po przebiciu nacieki przekształcają się w owrzodzenie o kształcie nie
regularnym, niecharakterystycznym, o dnie ropiejącym, o brzegach podrytych,
zwisających nad ubytkiem owrzodziałym. Nierzadko owrzodzenia sąsiadu
jące ł ą a ą się w tkance podskórnej, tak że powstają rozległe podminowania
obszernych odcinków skóry.

Grzybice

skóry

odmienna od "wydzieliny wykwitów grzybicy sporotrychowej. Rozstrzygające
jest jednak badanie mikroskopowe.
L e c z e n i e grzybicy sporotrychowej polega na podawaniu przetwo
rów jodowych doustnie i dożylnie. Stosować należy największe znoszone
dawki. Wypróbować należy również związki sulfanilamidowe i penicylinę,
w ilości 300.000—600.000 jednostek.
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VIII.

PROMIENICA. ACTINOMYCOSIS

Charakterystyka
ogólna.
Promienica jest schorzeniem
przewlekłym, dosyć częstym; polega ono na zakażeniu przez grzyb promie
nicy tkanki podskórnej, narządów wewnętrznych lub kośćca. Choroba znana
jest we wszystkich krajach, jest jednak częstsza w rolniczych; u nas w Polsce
nie należy ona do rzadkości.
W miejscu zakażenia rozwijają się twarde, rozległe nacieki, ulegające
rozpadowi z wytworzeniem ropni zimnych. Otwierają się one na zewnątrz
i "wytwarzają ropiejące przetoki. Najczęstszym umiejscowieniem jest okolica
podszczękowa.
Etiologia
i patogeneza.
Czynnikiem etiologicznym jest
actinomyces lub discomyces hovis. Rzadziej chorobę wywołuje inna odmiana
grzyba promienicy. Choroba jest znacznie częstsza u mieszkańców wsi oraz
u osobników stykających się z bydłem rogatym. Tłumaczy się to tym, że
pasożjrt saprofituje na zbożu i często wjrwołuje zmiany chorobowe u bydła.
Zakażenie następuje przez przeniknięcie pasożyta z zewnątrz przez miejsce
uszkodzenia ciągłości powłoki. Często wrotami wtargnięcia jest ząb spróch
niały, a zwyczaj gryzenia słomy, kłosów, łodyg itd. ułatwia zakażenie.
Zarazek może wtargnąć przez powłoki zewnętrzne w miejscu przer
wania ich ciągłości, niekiedy przenika do narządów oddechowych z kurzem
zakażonym zarodnikami grzyba (Bostróm) lub przy połykaniu materiału
zakażonego.
W związku z rozmaitymi drogami i sposobami zakażenia, siedlisko
zmian może być rozmaite; najczęściej, bo co najmniej w 7 5 — 8 0 % przy
padków, nacieki są umiejscowione w okolicy podszczękowej lub innych
odcinkach głowy i szyi. Usadowienie schorzenia w tkance podskórnej jest
najaęstsze, bo spostrzega się w 9 0 % przypadków, umiejscowienia w kośćcu
i narządach wewnętrznych są rzadsze i poniżej nie będą rozpatrywane.
Przebieg i objawy.
Czas "wylęgania zmian chorobowych wy
nosi około 2—4 tygodni, czasem trwa jednak znacznie dłużej, nawet kilka
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Mniej znana jest postać wywołująca zmiany w skórze policzka. Powstaje
tu ciastowate lub twarde, niezbyt wyraźnie od otoczenia oddzielone nacieczenie; powiększa się ono zazwyczaj dosyć szybko, wytwarzając guzy lub wy
raźne pasma, odpowiadając przebiegowi naczyń chłonnych; po upływie
3—5 tygodni od chwili zjawienia się nacieczenia zaznacza się w rozmaitych
jego punktach skłonność do rozmiękania z wytworzeniem ropni i przetok,
przez które wydziela się ropa zawierająca opisane powyżej ziarenka żółte.
Skutkiem braku tak znacznego, jak w okolicy podszczękowej stwardnienia,
obraz kliniczny może wydawać się mniej charakterystyczny.
Postacią rzadką lub, być może, mało znaną i nierozpoznawaną, jest pier
wotna promienica innych okolic skóry. Zmiany są umiejscowione najczę
ściej na kończynach, a to częściej na stopach i na dłoniach w miejscach ule
gających urazom. W okolicach tych powstają guzki twarde różowoczerwone,
przekształcające się wkrótce w owrzodzenia ziarninujące, pozbawione cech
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miesięcy. Podobno, jest to jednak trudne do udowodnienia, może się on
przedłużyć do dwóch lat. W razie wtargnięcia pasożyta do dziąsła lub do
zęba dotkniętego próchnicą, na dziąśle może powstać niewielki naciek prze
kształcający się w ropień, wkrótce ulegający samouleczeniu. Z tego ogniska
pasożyt szerzy się drogami chłonnymi i przechodzi do gmczołów podszczękowych lub też wytwarza naciek w skórze policzka.
Gruczoły chłonne podszczękowe ulegają powiększeniu, otaczająca je
tkanka łączna zostaje nacieczona. Powstający w ten sposób guz jest twardy,
mało przesuwalny, stopniowo zrasta się z otoczeniem, od którego odgranicza
się w postaci bardzo twardego guza. Powierzchnia jego jest pofałdowana,
skutkiem obrzęku i nacieaenia skóry i złożona z szeregu guzów mniejszych,
co nadaje mu budowę zrazikową, bardzo charakterystyczną. Skóra guza jest
początkowo nie zmieniona, potem zaś staje się sinoczerwona; na guzie
powstają liczne przetoki wydzielające płyn gęsty, ropny, zawierający zia
renka żółtawe lub popielate, drobne, wielkości ziarnka maku, dobrze w i 
doczne po rozsmarowaniu ropy na szkiełku przedmiotowym. Ziarna te są
koloniami pasożyta. Przebieg schorzenia jest przewlekły, chociaż zmiany
postępują dosyć szybko. Po 4 — 6 tygodniach od chwili zjawienia się nacieczenia w okolicy podszczękowej istnieje już zazwyczaj duży, nacieczony guz
z licznymi przetokami. Dalszy jego rozwój odbywa się nierzadko z wyraź
nymi okresami pogorszenia następującymi co 5—6 tygodni. Zmiany nie mają
skłonności do samouleczenia i pozostawione swemu losowi przechodzą na
tkanki głębsze. Grzyb może przerastać żuchwę, obojczyk, kręgi. Nacieczeniu
ulega cała ta okolica, skutkiem zaś dołączenia się zakażeń wtórnych powstają
zacieki ropne przechodzące na śródpiersie i podstawę czaszki.
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charakterystyanych, w ropnej wydzielinie których są obecne opisane po
wyżej ziarna żółte.
Stan ogólny chorych pozostaje przez długi czas dobry, jeśli jednak
ropienie utrzymuje się i zjawiają się zacieki ropne, może rozwinąć się skrobiawica narządów wewnętrznych.

Ryc. 89.

Promienica okolicy podszczękowej.

Anatomia
patologiczna
i parazytologia.
Istotą
zmian anatomicznych jest naciek zapalny, wytwarzający się w otoczeniu ko
lonii pasożyta. Nacieki te są zgrupowane, wytwarzając guzki przypomina-
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Ryc. 90.

Promienica skóry i tkanki podskórnej policzka.

Cały guz, niezależnie od swojej wielkości, złożony jest z takich nacie
ków, między którymi znajdują się liczne przetoki tworzące długie, nieregu
larnego kształtu galerie.
Z chwilą dołączenia się zakażeń wtórnych i rozkładu ropnego, tkanka
całego guza nacieczona zostaje licznymi komórkami wielojądrzastymi. Kolo-
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jące gruzełki gruźlicze; przerastają one tkanką łączną, a często powstają
w otoczeniu naczyń chłonnych, którymi szerzy się zarazek. Naciek może
przerastać mięśnie i kości.
Pnie naczyniowe i nerwowe są przerastane znacznie później; w naczy
niach stwierdza się zazwyczaj bujanie błony wewnętrzenej (endarterihis et
endophlebttis). W części środkowej guzka naciekowego stwierdza się obec
ność kolonii grzyba otoczonego pasmem komórek plazmatyanych i nabłonkowatych, nazewnątrz którego znajduje się naciek okrągłokomórkowy
i histiocytarny; komórki olbrzymie są mniej liczne niż w gruźlicy.
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nie grzyba, znajdujące się w tkance lub wypływające nazewnątrz, wyglądem
swym przypominają ziarenka piasku. Środkowa ich część jest złożona z gę
stego, wojłokowatego splotu grzybni (mycelium)
złożonych z członów
0 szerokości i — 2 mikronów. Zewnętrzna część kolonii złożona jest z pro
mienisto ułożonych tworów maczugowatych, 4—12 mikronów długości
1 I — 2 mikronów szerokości.
Grzyb promienicy rośnie trudno na pożywkach zwykłych i cukrowych,
lepiej na kartoflu, wytwarzając kolonie żółtobrunatne o charakterystycznej,
pokrytej bruzdami powierzchni.

Ryc. 91. Początkowy okres promienicy skóry; w skórze stwierdza się
obecność prawie niebolesnego nacieku, nie wykazującego cech charakte
rystycznych, jeszcze nie ropiejącego, wyróżniającego się twardością.

Rozpoznanie
przypadków typowych, kiedy zmiany są umiejsco
wione w okolicy podszczękowej, naciek jest rozległy, bardzo twardy, a na
guzie wytworzyły się liczne przetoki — jest łatwe. Rozpoznanie choroby
w okresie początkowym, zwłaszcza jeśli zmiany są umiejscowione niety
powo — może być bardzo trudne.
D l a możliwie wczesnego ustalenia rozpoznania trzeba polecić wyko
nywanie nakłucia we wszystkich przypadkach ropni nietypowych o prze-
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Ryc. 92. Promienica skóry, okres następny; naciek uległ zropieniu, po
wstała przetoka otoczona ziarniną, lub twardym naciekiem. Obraz przy
pomina gruźlicę rozpływną. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania
mikroskopowego.

gruźlicę
rozpływną
—
rozwój jej jest wolniejszy,
nacieczenia są miękkie, wydzielina ma cechy surowiczo-ropne i nie za
wiera ziaren grzyba;
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biegu podostrym (ropni zimnych) celem zbadania treści pod mikroskopem.
D l a wykazania obecności ziaren—co jest bardzo łatwe—należy rozetrzeć ropę
na szkiełku przedmiotowym i zbadać pod mikroskopem drobne, kropkowate
ziarnistości; można je badać po zabarwieniu Grammem lub w stanie nie bar
wionym, po zwężeniu diafragmy lub po opuszczeniu kondensatora Abbego.
Wykonywanie wycinka tkanki w celu wykrycia pasożyta uważam za błąd,
wykrycie go bowiem tą metodą jest znacznie trudniejsze. W rozpoznaniu
różnicowym należy uwzględnić:

Grzybice

skóry

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

ropnie zwykłe
rozmaitego pochodzenia, często wywołane
przez zropienie kaszaka lub gruczołu łojowego. W początkowym okre
sie swego rozwoju promienica skóry policzka prawie nie różni się od
takich ropni; ustalenie rozpoznania możliwe jest wyłącznie na podsta
wie badania mikroskopowego wydzieliny; w okresach późniejszych
różnice są tak wybitne, że popełnienie błędu rozpoznawczego nie jest
możliwe;

Ryc. 93. Promienica; okres zmian daleko posuniętych. W tym okresie roz
poznanie zostaje ustalone z łatwością; możliwość uleczenia nie jest jednak
już duża.

kiłę
trzeciorzędną;
kilaki nie wykazują tak znacznej
spoistości jak promienica, a rozwój ich jest nieco wolniejszy; z chwilą
rozmiękania nacieku i przebicia się jego na zewnątrz, wydziela się
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Niekiedy bardzo dobre wyniki daje stosowanie penicyliny; podawać
ją należy w ilości 200—240 tysięcy jednostek na dobę, w ogólnej ilości
5—10 milionów jednostek. "Wrażliwość odmian grzyba promienicy na to
leczenie ulega dużym wahaniom.
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Spora ilość płynu brunatnożółtego i rozpadającej się tkanki, po czym
wydzielina zmniejsza się; nie zawiera ona ziaren żółtych; brzegi prze
toki są nacieczone i wykazują tendencję do szerzenia się obwodowego
z wytwarzaniem postaci nerkowatych.
Surowica k r w i osobników dotkniętych promienicą daje odczyn zlepny
z zarodnikami grzyba promienicy, sporotrychowego i innych, a to w roz
cieńczeniu i : i o o , 1:200; daje ona również odczyn odchylenia dopełniacza
J>rzy użyciu zawiesiny tych zarodników, jako antigenu. Wobec trudności
otrzymania materiału potrzebnego dla tych badań, ich wartość praktyczna
nie jest duża.
K o l c o w a n i e w promienicy jest dobre, jeśli rozpoznanie zostało
wcześnie ustalone; w przeciwnym razie jest to choroba zagrażająca życiu.
Leczenie
promienicy
polega na podawaniu przetworów
jodowych i na naświetlaniach promieniami X ; inne metody leczenia — jak
leczenie diatermokoagulacją, szczepionką, jontoforezą — mają mniejsze zna
czenie i zazwyczaj są zbędne w leczeniu promienicy dermatologicznej. Lecze
nie jodowe polega na stosowaniu dużych dawek jodku potasowego; należy
starać się dojść do 6.0—8.0 gramów jodku na dzień, zarządzając kilkudniowe
przerwy w leczeniu.
Jednocześnie można wstrzykiwać płyn Lugola lub 10—20% rozczyn
jodku sodowego dożylnie (patrz rozdział o leczeniu grzybicy głębokiej).
Po wytworzeniu przetok można zarządzić przemywanie ich rozczynem jodku
potasowego i jodu:
Rp.: ]odi puri i . o . Kalii jodati 2.0, Aq. destill. 1000.o.
Leczenie naświetlaniam
i promieniami X : należy naświetlać w ilośc
i
200—250 r co tydzień z użyciem sączka glinowego 4 mm lub sączków cięż
szych, jeśli zmiany są głębsze; dawka ogólna na każde pole 1000—1500 r.
Początkowo następuje obostrzenie objawów chorobowych, szybko jednak
nacieki zaczynają się zmniejszać. Działanie korzystne wywierają duże dawki
przetworów sulfanilamidowych.
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ROZDZIAŁ

XIX

CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PASOŻYTY

ZWIERZĘCE

DERMATOZOONOSES
I.

ŚWIERZB.

SCABIES

Charakterystyka
ogólna.
Świerzb jest zakaźnym, swęd2ąq^m schorzeniem, wywołanym przez specjalną odmianę kleszcza. Wystę
puje on częściej u osobników zaniedbanych pod względem higieny oraz
w ubogich warstwach społeczeństwa. Przebieg choroby jest łagodny,
z uwagi jednak na swą zakazność i częstość ma ona duże znaczenie społeczne.
E t i o 1 o gi a. Świerzb ludzki wjwołany jest przez świerzbowce ludz
kie, sarco pt es scabiei hominis, z rzędu roztoczy, acarina; świerzbowce zwie
rzęce zmian u ludzi nie wywołują. Samiczka roztocza świerzbu ludzkiego
ma ciało owalne, o długości 300—350 mikronów i 250—300 mikronów
szerokości; samiec ma ciało długości 200—225 mikronów i 150—200 sze
rokości. Barwa świerzbowca jest biaława, powierzchnia pokryta chityną, na
dającą ciału dużą spoistość; na grzbiecie jego znajdują się szczecinki kol
czaste skierowane k u tyłowi, ponadto z przodu znajdują się odnóża krótkie,
z tyłu długie, na szczycie rozszczepione i zaopatrzone w szczecinki; ich liczba
i budowa są rozmaite u samców i u samiczek.
Samiczki składają jaja, z których po upływie 7 dni wykluwają się
larwy, przybierające postać kleszay po upływie 28 dni, a po
dalszych 2 tygodniach, czyli po 40—42 dniach od przyjścia na świat osią
gające okres dojrzałości płciowej.
Epidemiologia.
Świerzb przenosi się zazwyczaj bezpośrednio
z osobnika chorego na zdrowego, najczęściej w nocy, kiedy pod wpływem
rozgrzania ciała w łóżku młode larwy opuszczają nory w głębi naskórka
i wychodzą na powierzchnię skóry. Prócz zakażenia bezpośredniego choroba
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Swędzenie ma nasilenie rozmaite, niekiedy jest ono stosunkowo nie
znaczne, zazwyczaj jednak bardzo dokuczliwe, zmusza ono do drapania.
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może być przeniesiona przez ubranie, pościel, bieliznę, a nawet przez inne
przedmioty, na których znajduje się pasożyt.
Zakazność świerzbu jest tak znaczna, że zawsze lub prawie zawsze osob
nik współżyjący albo przebywający w łóżku z osobnikiem chorym zostaje
również zakażony. Choroba jest częstsza u przedstawicieli proletariatu miast
i wsi, u osób zaniedbanych pod względem higieny i zamieszkujących miesz
kania ciasne, przeludnione. Liczba przypadków świerzbu w okresie wojen,
rewolucji, przeniesień i masowego ruchu ludności wzrasta. Z e względu na
szybkie szerzenie się choroby ma ona duże znaczenie społeczne, zwłaszcza
wobec tego, że nory świerzbowcowe często są wrotami wtargnięcia zarazków
kiły i wrzodu wenerycznego.
Przebieg choroby.
Po przedostaniu się na powierzchnię
skóry człowieka samice zapłodnione ryją w naskórku jamy, tak zwane nory
świerzbowcowe, w postaci długich, krętych korytarzy, w których składają
jaja. Po upływie siedmiu dni z jaj wykluwają się larwy opuszczające norę
świerzbowcową i przebywające na powierzchni skóry aż do czasu zapłod
nienia, czyli około 4 tygodni.
Długość okresu wylęgania świerzbu ustalić tmdno, objawy chorobowe
w postaci zmian przedmiotowych i swędzenia występują bowiem w czasie
nader rozmaitym, zależnym od ilości materiału zakażającego, stopnia czy
stości chorego, a wreszcie od osobniczej wrażliwości na swędzenie. U osob
ników przyzwyczajonych do kąpieli codziennej choroba wystąpić może po
bardzo długim czasie wylęgania. W pełni rozwoju choroba rzadko wystę
puje przed 6 — 8 tygodniami od chwili zakażenia, taki bowiem czas potrzeb
ny jest dla wyklucia się nowych licznych świerzbowców, swędzenie może
jednak wystąpić już po l o — 2 0 dniach po zakażeniu.
Objawy
kliniczne.
Z punktu widzenia klinicznego świerzb
charakteryzują trzy objawy:
swędzenie, obecność nor świerzbowcowych
i przeczosów, rozmieszczenie zmian.
Swędzenie jest objawem stałym, a przy tym bardzo charakterystycznym,
nasila się ono w nocy po rozgrzaniu ciała i utrzymuje się przez 4 — 6 godzin,
po czym słabnie. Wywołane jest ono wychodzeniem larw na powierzchnię
skóry, ruchami samicy ryjącej korytarz oraz poruszeniami pasożytów na
skórze i drażnieniem przez nich zakończeń nerwów czuciowych. Czynnikiem
sprzyjającym swędzeniu jest ciepło, nie zaś pora nocna jako taka, gdyż
u osobników wykonujących pracę nocną i śpiących w dzień rozpoczyna się
ono rano po ułożeniu się do snu.
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odbiera sen, wywołuje niekiedy wyczerpanie nerwowe i wychudzenie cho
rych. Jest ono większe u osobników ze zmianami rozległymi, są jednak wy
jątki i widuje się przypadki świerzbu zaniedbanego ze swędzeniem stosun

kowo nieznacznym i odwrotnie — osobników ze zmianami początkowymi
skarżących się na silne swędzenie.
Umiejscowienie zmian na skórze jest charakterystyczne, układ ich jest
symetryczny, najczęściej zajęta jest skóra nad przegubami stawów nadgarst-
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kowych, w przestrzeniach międzypalcowych, w fałdach pachowych z przodu,
w otoczeniu pępka, na wewnętrznej powierzchni ud, na pośladkach, u ko
biet na brodawkach sutkowych, a u mężczyzn na prąciu, u niemowląt na

Świerzb; nory świerzbowcowe w przestrzeniach międzypalcowych;
zakażenie wtórne.

stopach, a niekiedy na szyi i nawet na twarzy. W miejscach tych znajdują
się szczególnie liczne przeczosy i nory świerzbowcowe. Przeczosy kropkowate
i linijne ułożone są wzdłuż osi kończyn.
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Ryc. 95.
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Wykwitami patognomonicznymi dla świerzbu są nory świerzbowcowe,
powstające w miejscu przenikania świerzbowców do naskórka. Są to wy
kwity linijne, zazwyczaj nieco wyniosłe, długości kilku milimetrów, o kształ
cie nieregularnym, zbliżonym do zygzaków, tworów podkowiastych lub do
litery S. Złożone są one z szeregu drobnych ciemnych kropek, ułożonych
w szeregu, zakończone drobnym pęcherzykiem lub gmdką, w której tkwi
świerzbowiec. U osobników zaniedbanych pod względem higieny — skutkiem
zanieczyszczenia nora świerzbowcowa jest ciemna, prawie czarna.
;

Ryc. 96.

Świerzb; skupienie nor świerzbowcowych
w fałdzie pachowym z przodu.

W okresie początkowym oraz u osobników utrzymujących się bardzo
czysto zmiany ograniczyć się mogą do pojedyńczych gmdek barwy cielistej,
opatrzonych niekiedy niewielkim pęcherzykiem surowiczym. W tych razach
nie występuje również charakterystyczna czarna kropka na szczycie gmdki;
wywołać można ją smamjąc, a niezwłocznie po tym ścierając skórę atramen
tem lub nalewką jodową. W tym razie rozpulchniona część naskórka na
33
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szczycie grudki zabarwia się silniej, skutkiem czego powstaje typowa, zyg
zakowata, ciemno zabarwiona kreska.
Powikłania.
Zmiany skórne w świerzbie wykazują dużą skłon
ność do zakażeń ropnych; w takich wypadkach prócz przeczosów i nor
świerzbowcowych stwierdza się na skórze dużo pęcherzyków i stmpów
liszajca, krostek przytorebkowych, pęcherzy i niesztowic ropnych. Same nory
świerzbowcowe przekształcają się w drobne ropnie lub nawet w owrzodze
nia, co szczególnie często widuje się na napletku i żołędzi u mężczyzn. Zaka
żenia ropne w świerzbie mogą być bardzo rozległe, zwłaszcza na podudziach
i pośladkach, gdzie przybierają cechy niesztowic. N a dłoniach powstawać
mogą duże ropne pęcherze (phlyctena), otoczone silnym stanem zapalnym
z obrzękiem skóry całej dłoni, a często z zapaleniem naczyń chłonnych.
Drugim powikłaniem świerzbu jest dołączenie się objawów wyprysku;
w tych razach w zgięciach dużych stawów, na skórze ud po stronie wewnętrz
nej, na pośladkach oraz w innych okolicach skóry występują rozległe, sączące,
zapalne ogniska opatrzone licznymi pęcherzykami naskórkowymi (eczema
galeux).
Zmiany wywołane przez świerzbowce mogą się rozwijać również
w płytkach paznokciowych, na których zjawiają się plamy lub wyniosłości
czarne i popielate, uwypuklające część lub całą płytkę paznokciową, która
staje się kmcha i łamliwa.
Objawy
towarzyszące.
Prócz swędzenia, które jest nie
odłącznym objawem świerzbu i cechy którego zostały już opisane, w świerz
bie następuje wzrost liczby białych ciałek kwasochłonnych we k r w i do
2 0 — 2 5 % ; nierzadko powstaje umiarkowana leukocytoza, gruczoły chłonne
mogą się powiększyć. Niekiedy, zwłaszcza u dzieci i w razie rozległych
powikłań ropnych, następuje białkomocz.
Obraz
anatomiczny.
Nora świerzbowcowa znajduje się na
pograniczu naskórka zrogowaciałego i żywego i jest kanałem o przekroju
okrągłym lub owalnym. D n o jego wytworzone jest przez komórki warstwy
Malpighiego, między którymi znajdują się leukocyty wielojądrzaste i ko
mórki limfocytarne; pokrywę kanału tworzy warstwa zrogowaciała, zazwy
czaj zgmbiała i często wykazująca ogniskową prakeratozę. Naskórek w obrę
bie nory jest w całości nieco zgrubiały i obrzęknięty, w skórze właściwej
pod norą znajdują się nieznaczne nacieki komórkowe złożone z limfocytów.
Treść nory składa się z jaj świerzbowca, częściowo pustych, częściowo za
wierających larwę, z mas kałowych pozostawionych przez świerzbowca, który
znajduje się sam w aęści przedniej (głowowej) nory, gdzie znajduje się
pęcherzyk wypełniony płynem surowiczym; wreszcie znajdują się tam skrzepy
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włóknika i pojedyncze limfocyty. Pokrywa nory ma zarysy kopulaste, a na
swym szczycie często wykazuje pęknięcie linijne zanieczyszczone kurzem
i brudem.

Ryc. 97.

Obraz histologiczny nory świerzbowcowej.

R o z p o z n a n i e świerzbu w przypadkach zmian typowych i rozleg
łych jest łatwe, opiera się ono na obecności swędzenia wieczornego i nocne
go, na charakterystycznym umiejscowieniu zmian i obecności nor świerzbow
cowych. Bywa ono bardzo trudne w przypadkach początkowych, zwłaszcza
u osobników utrzymujących się czysto; w tych razach zazwyczaj nie znajduje
się nor świerzbowcowych, a zmiany są bardzo skąpe i nie wykazują układu
typowego; w takich razach podstawą do rozpoznania jest swędzenie wieczorne
i nocne oraz niekiedy stwierdzenie krostek lub przeaosów w miejscach czę
ściej dotkniętych świerzbem.
W razie istnienia rozległych zakażeń ropnych lub zmian wypryskowatych objawy świerzbu mogą być zamaskowane wykwitami wtórnymi, jed
nakże swędzenie nocne, symetria w układzie zmian, zajęcie miejsc charak
terystycznych powinno nasunąć podejrzenie, że istotną przyczyną choroby
jest zakażenie świerzbowcem.
Rozpoznanie świerzbu u niemowląt napotykać może na szczególne trud
ności, nory świerzbowcowe są u nich nierzadko umiejscowione na stopach,
na dłoniach, a nawet na twarzy, tu jednak zdoła je rozpoznać wyłącznie wy
trawny fachowiec.
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Dla
czenia —
świerzbu
pewnym,

rozpoznania świerzbu u dzieci najważniejsze jest zbadanie oto
piastunki, służącej, rodziców itd., w razie stwierdzenia u nich
czynnego lub przebytego przed czasem niedawnym można być
że swędzenie u niemowlęcia ma tę samą etiologię.

W rozpoznaniu różnicowym wypada uwzględnić rozmaite schorzenia
swędzące:

swędzenie starcze może wykazywać nasilenie nocne, nie stwier
dza się jednak rozmieszczenia charakterystycznego dla świerzbu, nie
ma nor świerzbowcowych, skóra natomiast często jest zliszajowaciała
i przebarwiona;
świerzbiączka, prurigo, ma przebieg przewlekły, wieloletni, roz
poczyna się już w dzieciństwie; zmiany skórne polegają na obecności
bąbli pokrzywkowatych i gmdek naskórkowych umiejscowionych po
stronie wyprostnej kończyn; w przegubach łokciowych i podkolanowych stwierdza się zazwyczaj silne zliszajowacenie (Uchenisatio), skłon
ność do zakażeń ropnych nie jest w świerzbiączce silna; gruczoły chłonne
powiększone są bardzo wybitnie;
wszawica odzieżowa — zmiany skórne są najwybitniejsze w pasie
barkowym i na lędźwiach, fałd pachowy tylny wykazuje również duże
nasilenie zmian, na skórze stwierdza się zadrapania linijne i kropkowate, a często liczne, drobne, białe blizenki oraz przebarwienie skóry;
na bieliźnie, zwłaszcza w szwach, znajdują się wszy i ich gnidy;
u dzieci tmdność największą nastręcza liszajec pokrzywkowy
(strophulus); w tych razach, prócz zbadania otoczenia chorego i do
kładnego poszukiwania nor świerzbowcowych, należy zwrócić uwagę
na czas trwania choroby; jeśli trwa ona już kilka miesięcy, a nie stwier
dza się obecności nor i układ zmian nie jest znamienny dla świerzbu,
możemy wyłączyć to rozpoznanie; w okresach początkowych natomiast
rozpoznanie może być bardzo trudne.
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pokrzywka — objawy jej są ostre nawet jeśli choroba jest długo
trwała i przewlekła; swędzenie występuje napadowo w porze roz
maitej, pod wpływem przyczyn ustalonych (zimno, niektóre pokarmy,
leki) lub nieznanych, nigdy jednak w nocy, stale o tej samej porze;
zmiany skórne istnieją wyłącznie w okresie napadu swędzenia i pole
gają na obecności bąbli pokrzywkowych; przeczosów i objawów za
każenia wtórnego w pokrzywce nie stwierdza się; zmiany nie wyka
zują symetrii układu i wyróżniają się szybkim nagłym występowaniem
i znikaniem;

Choroby wywołane przez pasożyty zwierzęce
L e c z e n i e . Leczenie świerzbu ma na celu uleczenie chorego i za
pobieżenie nawrotom; w postępowaniu leczniczym uwzględnić należy stan
skóry chorego i jego warunki domowe i społeczne. Metoda stosowana naj
częściej jest następująca:
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chory bierze kąpiel ciepłą, obficie namydlą skórę mydłem pota
sowym i przebywa w kąpieli 1^ godziny;
po wytarciu i osuszeniu skóry wciera w skórę całego ciała prócz
twarzy i głowy — maść Wilkinsona (Ung. Wilkinsoni), zwracając
szczególną uwagę na okolice, w których zmiany świerzbowcowe są licz
niejsze (są to powyżej wymienione charakterystyczne dla świerzbu
okolice); przy wcieraniu nory świerzbowcowe, a w miarę możności
i krosty, powinny być rozdrapane;
maść tę pozostawia się bez zmywania, a po 24 i 48 godzinach sma
ruje ciało ponownie (bez uprzedniej kąpieli), czyli że chory smaruje
się trzy razy co 24 godziny i pozostaje nasmarowany przez 72 godziny;
na czwarty dzień chory bierze kąpiel i zmywa całe ciało wodą
z mydłem;
po wyjściu z kąpieli nakłada bieliznę czystą, zmienia bieliznę
pościelową, a ubranie, szaliki, rękawiczki itd. przeprasowuje obustron
nie gorącym żelazkiem;
odzież i rzeczy, których nie można przeprasować, należy dokład
nie wytrzepać, wywietrzyć i pozostawić bez noszenia 2—3 tygodnie.
Zapobieżenie nawrotom, które w rzeczywistości najczęściej są zaka
żeniami nowymi, polega przede wszystkim na skłonieniu do leczenia się
wszystkich domowników chorego, mogą bowiem znajdować się wśród nich
osoby chore lub nosiciele świerzbu. Wspomiałem już, że okres wylęgania
świerzbu może być długi i wrażliwość na swędzenie bywa rozmaita, toteż
nieopatrzne poleganie na zapewnieniach chorego o braku świerzbu w jego
otoczeniu prowadzić może do wielokrotnych nawrotów choroby i do kolej
nego zapadania na świerzb członków rodziny chorego, niekiedy nawet przez
szereg miesięcy.
Dlatego zasadą postępowania jest jednoczesne leczenie całego otocze
nia osobnika chorego, a więc męża, żony, dzieci, niańki i wszystkich domow
ników. Jest to szczególnie ważne w rodzinach licznych i w leczeniu warstw
ubogich, zamieszkujących mieszkania ciasne, stłoczone.
Prócz maści Wilkinsona dla leczenia świerzbu używać można jedną
z maści następujących:
Rp.: Kalii carbonici lo.o, Sulfuris ppłi 20.0, Yaselini ad 150.0.
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Rp.: Sulfuris depurati 20.0, Ol. rusci 6.0, Kalii nitrici i.o, Saponis
kalini 20.0, Adipis suilli 60.0;
Rp.: Sulfuris sublimati, Ol. fagi empyreumatici aa 15.0,
gatae 10.o, Saponis kalini, Adipis suilli aa 30.0.

Cretae levi-

Rp.: Betanaphtoli 5.0—lo.o, Zinci oxydati 20.0, Saponis viridis 50.0,
Adipis suilli ad 200.0.

Leczenie świerzbu powikłanego zakażeniami wtórnymi przez stosowa
nie metod poprzednich jest niemożliwe; błędem jest jednak odłożenie lecze
nia świerzbu aż do czasu uleczenia powikłania ropnego; postępowanie pra
widłowe polega na stosowaniu łagodnych maści przeciwświerzbowych np.:
Rp.: Ung. Wilkinsoni 25.0—50.0, Ung. zinci ad 100.o;
maścią tą należy nasmarować skórę na 24—72 godziny w zależności od
znoszenia jej przez chorego, po czym kilkakrotnie chorego wykąpać, co
zazwyczaj prowadzi do poprawy stanu skóry i osłabienia powikłań; potem
dopiero przystąpić należy do jednej z metod wskazanych powyżej.
Bardzo dobre wyniki daje metoda zaproponowana przez Kissmeyera:
chory bierze kąpiel i zmywa dokładnie ciało wodą z mydłem; po wyjściu
z wanny bez osuszania, skóra zostaje nasmarowana płynem następującym:
Rp.: Benzyli benzoici, Saponis kalini, Spir. vini 90° aa 150.0,
smarowanie trwa 5 do 10 minut, a po upływie 10—15 minut, zostaje powtó
rzone; po 24 godzinach chory bierze kąpiel i zmienia bieliznę; sposób ten
nie wywołuje podrażnienia skóry i daje dobre wyniki.
U osobników ze skórą wrażliwą oraz u dzieci można stosować balsam
peruwiański per se lub ze spirytusem:
Rp.: Balsami peruviani, Spir. vini 90° aa ad 200.0 lub
Rp.: Styracis liq. Spir. vini aa 75.0.
Środki te wywołują jednak niekiedy podrażnienie nerek.
Leczenie najłagodniejsze, lecz najdłuższe, polega na stosowaniu ką
pieli siarkowych lub dziegciowych.
Mitigal, tak często przepisywany przez lekarzy kiemjących się czaso
pismami reklamowymi, zaliczam do najgorszych środków w leczeniu
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W razie konieczności szybkiego, masowego leczenia świerzbu najlepiej
zastosować metodę Oppenheima: półgodzinna kąpiel ciepła z namydlaniem
ciała i rozdrapaniem nor i krost; 3-krotne smarowanie całego ciała płynem
Vłemingkxa YT//^- c<i/«7 sulfurati) co 15 minut; półgodzinna kąpiel, osu
szenie ciała, nasmarowanie maścią cynkową, zmiana bielizny i dezynfekcja
ubrania. Metoda ta daje dobre wyniki, może jednak silnie drażnić skórę.
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świerzbu; skuteczny w pewnej liczbie przypadków, wywołuje on często uczu
lenie skóry i wyprysk polekowy utrzymujący się kilka miesięcy.
W y n i k l e c z e n i a świerzbu jest zazwyczaj szybki i już w nocy
po pierwszym smarowaniu chorzy odczuwają znaczną ulgę w swędzeniu;
jeśli zaś to nie następuje, można powątpiewać o prawidłowości rozpozna
nia. W związku z leczeniem mogą powstać jednak następujące trudności:
podrażnienie skóry lekowe występuje częściej po stosowaniu płynu
Vlemingkxa i mitigalu, zwłaszcza u osobników o skórze wrażliwej
(dzieci) oraz u tych, którzy, co nierzadko się zdarza, postanawiają sto
sować leczenie aż do całkowitego ustąpienia swędzenia i smarują ciało
8 do 15 razy. Objawy podrażnienia polegają na ostrym lub podostrym
stanie zapalnym oraz na uczuciu palenia i pieczenia (nie swędzenia);
postępowanie lecznicze polega na oczyszczeniu skóry w kąpieli dla
usunięcia maści i na smarowaniu miejsc podrażnionych maścią cyn
kową lub inną maścią obojętną;
nawrót choroby w razie niedokładnego wykonania zabiegów lecz
niczych tłumaczy się tym, że część świerzbowców nie zostaje zniszczona
i wywołuje odnowę swędzenia zazwyczaj już po 6 do 8 dniach, przy
czym objawy podmiotowe są w tych razach szczególnie wybitne;
zakażenie ponowne najczęściej związane jest z istnieniem w rodzi
nie chorego nie wykrytego źródła zakażenia; nawrót objawów wystę
puje wtedy po 6 do 8 tygodniach; takie zakażenia ponowne są bardzo
częste w rodzinach licznych, zwłaszcza jeśli lekarz nie zdoła przekonać
o konieczności leczenia wszystkich, nawet pozornie zdrowych członków
rodziny;
acarophohia, scahiophohia — swędzenie psychiczne poświerzbowe
nie należy do rzadkości i dotyczy nie tylko neuropatów i osobników
przeczulonych; charakteryzuje go, co należy ustalić przez ostrożne wy
wiady, swędzenie dzienne, brak zmian na skórze lub obecność zadra
pań na miejscach nieznamiennych dla świerzbu, a wreszcie przesada
w opisie cierpień wywołanych przez chorobę.

II.

WSZAWICA.

PEDICULOSIS

A. W s z a w i c a g ł o w o w a
—
pediculosis capillHii, wywo
łana jest przez wesz głowową, pediculus capitis, która przenosi się bezpo
średnio z osobnika dotkniętego wszawicą lub też przy pomocy przedmio
tów takich jak szczotki, grzebienie do włosów i nakrycia głowy. Pasożyt ma
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Wszawica głowy dotyczy, jak to wskazuje sama nazwa, głównie owło
sionej skóry głowy, jednak u osobników bardzo zaniedbanych widywano
wesz tę na włosach brwi, rzęs, brody i wzgórka łonowego. Występuje ona
u obu płci, znacznie częściej jednak u kobiet. Zaniedbanie higieny ciała,
nędza, stłoczenie w mieszkaniach ciasnych i bmdnych sprzyjają szerzeniu
się pasożyta. Niektórzy osobnicy są bardziej skłonni do wszawicy, co zależy,
być może, od składu i woni ich wydzielin skórnych. Dowodzi tego ta oko
liczność, że wesz umieszczona w jednakowej odległości od kilku osobników,
kieruje się stale do tego samego.
Skutkiem kłucia skóry przez wesz przy odżywianiu się chory odczuwa
swędzenie skłaniające do drapania. Może ono być bardzo silne, zwłaszcza
na początku zakażenia; przy długim trwaniu wszawicy, skutkiem przyzwycza
jenia, chorzy mogą prawie nie odczuwać swędzenia. Objawy przedmiotowe
polegają na obecności licznych drobnych bąbli, plam zaróżowionych i prze
czosów. Skutkiem zakażeń wtórnych dołączyć się może impetiginizacja.
W tych razach skóra głowy pokryta jest ogniskami zapalnymi, sączącymi
i grubymi strupami. Wydzielająca się surowica razem z gnidami zlepia
włosy, wytwarzając rodzaj nie dającego się rozczesać wojłoku (kołtun),
w którym roją się wszy.
Ogniska impetiginizacji rozszerzyć się mogą na małżowiny uszne, na
szyję i na czoło, gdzie powstają liczne zaczerwienione, złuszaające się,
a czasem sączące plamy — parakeratosis injectiosa. Często powiększają się,
a niekiedy nawet ropieją gruczoły chłonne potyliczne, zauszne i podszczękowe.
U kobiet z długimi włosami spadającymi na szyję i kark wszawica
wywołać może swędzenie, lichenizację i zakażenia wtórne (liszajec, zapa
lenie torebek włosowych tylnej części szyi). Powstają tu ogniska rozpozna
wane, jako wyprysk lub liszajowacenie
(Uchenisatio,
neurodermitis),
wówczas gdy w istocie są to zmiany wywołane drapaniem i zakażeniem
wtórnym okolic swędzących, skutkiem obecności wszy głowowej.
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rozmiary 1,5—0,7 mm u samców i nieco większe u samiczek, barwa jego
jest szara, zbliżona do barwy skóry człowieka. Samica znosi jaja zwane
gnidami, które przytwierdza przy pomocy chityny do włosa na 2—3 mm
od powierzchni skóry; w miarę wzrostu włosa gnidy oddalają się od po
wierzchni, najbliższe jej zawierają larwę, najbardziej oddalone od skóry
są puste. Samica żyje około 93 dni i składa przeciętnie po 4 do 5 jaj dzien
nie, czyli w ciągu całego życia 100—300 jaj, z których po upływie 6—7 dni
wykluwają się wszy prawie całkowicie wykształcone, zdolne do życia płcio
wego i rozmnażania się po 2—3 tygodniach.
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Rozpoznanie
wszawicy jest łatwe i polega na stwierdzeniu
gnid, co łatwiejsze jest na włosach potylicy i skroni, gdzie są one liczniejsze.
Gnidy występują w postaci drobnych, szarawych ziarenek, mocno przy
twierdzonych do włosa; łuseczki łupieżu często przypominają gnidy, dają
się natomiast łatwo przesunąć na włosie. Gnid jest więcej u nasady włosów,
łupież jest rozmieszczony równomiernie.
Mimo to wszawica głowy bardzo często rozpoznawana nie jest, nie bierze
się bowiem tej możliwości w rachubę, zwłaszcza u chorych pochodzących
z warstw zamożniejszych. Nieliczne gnidy uchodzą uwadze, a swędzenie
lub zmiany na głowie tłumaczone są w inny sposób, zgoła nieuzasadniony.
Istotne trudności w rozpoznaniu powstają w przypadkach, kiedy wszy
są nieliczne; inna trudność wywołana bywa przez silną impetiginizację,
utradniającą dostrzeżenie gnid i skłaniającą do rozpoznania pierwotnego
liszajca skóry głowy.
D l a uniknięcia błędów w każdym przypadku swędzenia lub choroby
skóry głowy, niezależnie od zapewnień i klasy społecznej chorych, należy
uważnie zbadać włosy głowy, poszukując na nich drobnych, mocno przyle
gających ziarenek — gnid.
Leczenie
wszawicy głowy jest proste u mężczyzn, chłopców
i u dziewczynek: należy im ostrzyc włosy, po czym umyć głowę wodą i myd
łem dziegciowym lub potasowym. Jeśli pozostają ogniska sączące, polecić
należy stosowanie naprzemienne okładów z 2 %
rozczynu rezorcyny
i 5 % maść rtęciową przeciwko liszajcowi (Ung. contra impettgo).
Rp.: Hyrdarg. oxydatj jl. 2.5, Resorcint, Acidi salicyl aa 1.5,
Yaselini fl. aa ad 50.0.

Lanolini,

U kobiet i u dziewcząt starszych, kiedy zestrzyżenie włosów jest nie
możliwe, należy nasmarować głowę na trzy godziny płynem następującym:
Rp.: Hydrarg. hichlorati corr. i.o, Aceti sabadillae 300.0 lub
Rp.: Hydrarg. bichlor. corr. i.o, Aceti, Spir. camphor. aa 50.0, Aq.
destill. 200.0.
Można również nasmarować głowę płynem Cuprex lub też mieszaniną
ksylolu, eteru i spirytusu w częściach równych. U dzieci z silnym liszajcem
skóry najlepiej nasmarować głowę na noc balsamem peruwiańskim i oliwą
w częściach równych, po czym głowę umyć.
Jeśli impetiginizacja skóry głowy jest silna, a włosy zlepione, prze
ważnie nie udaje się osiągnąć uleczenia bez zestrzyżenia włosów. D l a usu
nięcia gnid należy obmywać głowę gorącym octem i oczyszczać włosy gęstym
grzebieniem.
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Wzrost wszawicy jest bardzo duży w okresie wojen i przesiedleń lud
ności. Wobec tego, że wesz odzieżowa jest roznosicielem duru plamistego
i powrotnego, wszawica ta ma dużą doniosłość społeczną i epidemiologiczną.
Szerzenie się wszawicy następuje przy bezpośrednim zetknięciu z osobni
kiem zawszonym lub pośrednio przez noszenie jego bielizny i ubrania, spa
nie w łóżku, siedzenie w fotelu (teatru), w przedziale wagonu, obitego
materiałem miękkim itd. Wesz odzieżowa żyje około 40 dni, odznacza się
jednak zadziwiającą płodnością, tak że po upływie 3 miesięcy potomstwo
jednej pary wszy dochodzi do 18.000 osobników.
Objawy
k l i n i c z n e . Objawem najwybitniejszym jest swędze
nie, silniejsze u osobników o skórze delikatnej, a przy tym zawszonych od
niedawna. Związku pomiędzy nasileniem swędzenia i stopniem zawszenia
nie ma, stopniowo bowiem następuje przyzwyczajenie do ukąszeń i ruchów
wszy na skórze. Osobniki, nawykłe do wszawicy od lat, stopniowo zatracają
zdolność do reagowania swędzeniem na ukąszenie owada, co jest zjawiskiem
podobnym do spotykanego u pszczelarzy, niewrażliwych po pewnym czasie
na jad pszczeli. Wszawica odzieżowa zawsze wywołuje drapanie, spowodo
wane uczuciem swędzenia lub odruchowe. Jest ono największe w okolicach
przylegania bielizny do ciała, tu bowiem liczba pasożytów jest większa.
Miejscami tymi są: okolica karku i barków, fałdy pachowe z tyłu, okolica
pasa, pośladków i ud po stronie zewnętrznej i przedniej. W miejscach uką
szeń występować mogą bąble różowe i — 2 mm wielkości, częściej zaś
plamki kropkowate prawie niedostrzegalne; prócz tego znajdują się tu przeczosy kropkowate i linijne. U osobników z rozległą, wieloletnią wszawicą
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B. W s z a w i c a
odzieżowa.
Pediculosis
vestimentorum.
Wszawicę odzieżową wywołuje wesz odzieżowa, pediculus vestimenti;
pasożyt ten jest nieco większy od wszy głowowej, ciało jego dochodzi do
3 mm długości i i m m szerokości. Budową swą przypomina on tak dalece
wesz głowową, że przez pewien czas przypuszczano, że z punktu widzenia
zoologicznego jest ta sama odmiana wszy; badania dokładne wykonane przez
Freunda wykazały jednak, że istnieją różnice w układzie i liczbie szczecinek
i włosków na narządach płciowych tych dwóch odmian wszy. Wesz odzie
żowa żyje na bieliźnie osobników, na których pasożytuje i składa swe jajka
(gnidy) w fałdach i szwach bielizny, rzadziej na włosach i na meszku wło
sowym gospodarza. Wszawica odzieżowa spotyka się we wszystkich naro
dach, zarówno u kobiet jak u mężczyzn i dzieci; niektórzy mają jednakże
większą łatwość ulegania pasożytowi. Szczególnie dużo widuje się ich u osob
ników wyczerpanych, zaniedbanych pod względem higieny i przebywających
w niekorzystnych warunkach życiowych.
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stopniowo rozwija się przebarwienie skóry — wybitniejsze na szyi, karku
i w okolicy barkowej. Pochodzenie tej melanodermii nie jest jasne, czę
ściowo zależy ona od drapania i powstawania barwnika krwiopochodnego
w miejscach przeczosów, częściowo zaś tłumaczy się tmjącym działaniem
wydzielin wszy.
U niektórych osobników istnieć może silna idiosynkrazja na ukąszenia
wszy, skutkiem której w miejscach tych powstają duże, pokrzywkowate bąble
i obrzęki. Widywałem zjawisko to u karmicieli wszy zakładów mikrobiologii
i higieny. Idiosynkrazja ta może być trwała.
Rozpoznanie
wszawicy odzieżowej jest łatwe, jeśli się o tej
możliwości pamięta, jeśli jednak lekarz jest zasugerowany przynależnością
chorego do wyższej klasy społecznej lub też czystym wyglądem bielizny,
czasem świeżo zmienionej z racji wizyty u lekarza, popełnienie błędu staje
się łatwe. Rozpoznanie oparte jest na stwierdzeniu swędzenia nie mającego
szczególnego nasilenia wieczornego i nocnego, na obecności przeczosów Unij
nych i kropkowatych w miejscach wskazanych powyżej oraz na braku nor
świerzbowcowych. Stwierdzenie obecności wszy i gnid jest ostatecznym po
twierdzeniem rozpoznania; nie zawsze jednak dowód ten można przyto
czyć, chorzy bowiem przychodzą do lekarza niekiedy w świeżej bieliźnie.
Rozipoznanie różnicowe:
świerzb — ułożenie odmienne, swędzenie nocne, obecność nor
świerzbowcowych;
świerzbiączka — ułożenie odmienne, zgrubienie i lichenizacja
skóry, powiększenie gruczołów chłonnych;
liszaj pokrzywkowy (strophulus) u dzieci •— obecność gmdek po
krzywkowych, brak przeczosów Unijnych, częsta zależność swędzenia od
spożywania pokarmów białkowych.
L e c z e n i e wszawicy polega na kąpieli z obmyciem wodą i myd
łem oraz na odwszawieniu ubrania i bielizny. Może to być wykonane w spec
jalnych aparatach lub też można wygotować i przeprasować bieliznę, prze
prasować i wytrzepać ubranie. Zabiegi te powinny dotyczyć nie tylko cho
rego, lecz również i jego otoczenia.
D l a zapobieżenia wszawicy w środowiskach i okolicznościach sprzyja
jących szerzeniu się jej (wojsko, obozy pracy) zalecić należy noszenie wo
reczków z proszkiem o składzie następującym:
Rp.: Kresoli, Jodoformi aa 2.0, NaphtaUni ad 100.o lub też przecierać
skórę płynem następującym:
Rp.: AnisoU 0 . 0 5 — o . i , Aq. destill., Spir. vini 80O aa ad loo.o.
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Obecnie najlepszym sposobem zwalczania wszawicy odzieżowej jest
proszek D . D . T .
C. W s z a w i c a ł o n o w a .
Pediculosis pubis. Wszawica łono
wa wywołana jest przez wesz łonową, pediculus pubis lub morpio
inguinalis, różniącą się od wszy głowowej i odzieżowej budową anatomiczną
i cechami fizjologicznymi.
Jest to owad wielkości i — 2 mm, o tułowiu szerokim, o trzech parach
kończyn opatrzonych w zakończenia haczykowate, przy pomocy których owad
trzyma się niezwykle silnie skóry. Przyczepia się on najczęściej do skóry
u nasady włosa i zagłębia przyrząd ssący w skórę; w odróżnieniu od wszy
głowowej i odzieżowej porusza się on mało i bardzo wolno.
Przenoszenie pasożyta odbywa się najczęściej, ale nie wyłącznie, pod
czas stosunku płciowego, niekiedy przenosi się on w pościeli, w której spał
osobnik zakażony, lub przez bieliznę, niekiedy w ustępie lub przez, wyście
łane poduszki wagonów kolejowych, kin, co jest tym łatwiejsze, że łobu
zeria uliczna posypuje niekiedy fotele pasożytami. W odróżnieniu od wsza
wicy głowowej i odzieżowej wszawica łonowa nie jest prerogatywą osob
ników niechlujnych lub przebywających w niekorzystnych warunkach higie
nicznych, a występuje z jednakową częstością w rozmaitych warstwach spo
łecznych.
Najczęstszym miejscem przebywania wszy łonowej jest okolica łonowa,
nierzadko widuje się je jednak pod pachami, niekiedy zaś na skórze całego
ciałaj ud, klatki piersiowej i brzucha, a nawet na włosach brody, brwi, rzęs
i głowy, co należy jednak do rzadkości i zdarza się u osobników niechluj
nych. Wszawica łonowa wywołuje zazwyczaj, jednak nie zawsze, swędze
nie; może ono być bardzo gwałtowne, niekiedy jednak, nawet w razie wsza
wicy obfitej, chorzy nie odczuwają swędzenia; przeczosów wszawica łonowa
nie wywołuje. Objawami stałymi jest obecność gnid na włosach i pasożyta,
dostrzec którego trudno, jest on bowiem nieruchomy i wygląda jak ciemna
kropka. Uwagę specjalną poświęcić należy pasmom i plamom błękitnym,
maculae coeruleae, występującym na skórze u nosicieli wszy łonowej. Są to
plamy okrągłe i owalne, wielkości 0.5—0.8 cm o zabarwieniu sinawofioletowym, bardzo blade, prawie niedostrzegalne. Powstają one w miejscach wę
drówki wszy, a że te najczęściej skierowują się z okolicy łonowej k u pachom,
widujemy je na bocznych częściach tułowia, rzadziej na brzuchu i w okolicy
krzyżowej. Wygląd ich jest tak charakterystyczny, że popełnienie błędu roz
poznawczego jest niemożliwe; wszakże niedoświadczeni w obliczu chorych
z owrzodzeniem na narządach płciowych, widząc wykwity plamiste, rozpo
znają niekiedy je jako plamistą osutkę kiłową. Pamiętać należy, że osutka
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kiłowa występuje 9—10 tygodni po zakażeniu, ma barwę różowocielistą,
nie zaś sinawobłękitną, że plamy kiłowe są uogólnione i z dnia na dzień
ulegają nasileniu.
Leczenie wszawicy łonowej jest proste; niektórzy stosują ogolenie
i obmycie części zakażonych octem sabadylowym z sublimatem:
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Rp.: Hydrarg. hichlorati corr. i.o, Aceti sabadillae 300.0.
Stosowanie szamchy odradzam, zbyt często wywołuje bowiem ona pod
rażnienie skóry.
Najczęściej jednak zgolenie włosów jest zbyteczne lub utrudnione (ko
biety); wtedy radzę posmarować na 10—15
minut miejsca zakażone na
stępującym płynem:
Rp.: Xyloli 5.0, Aetheris sulfirici, Spir. vini 90O aa ad loo.o
po czym wziąć kąpiel. Płyn ten wywołuje wprawdzie pieczenie, po 10—15
minutach wszystkie wszy są jednak zabite. Niemiłego uczucia palenia uni
kamy stosując maść:
Rp.: Xyloli 3.0, Yaselini loo.o na 2—3 dni.
Dobrym przetworem opatentowanym jest Cuprex i Cuprol, płynem tym
należy nasmarować odpowiednie okolice na 20—30 minut, po czym wziąć
kąpiel, a nazajutrz zabieg ten powtórzyć.
Częstym źródłem niepowodzeń leczniczych jest uleczenie jednego tylko
z małżonków, osobnicy dotknięci bowiem tym pasożytem, w obawie po
wikłań rodzinnych, znając źródło pochodzenia wszawicy, pozostawiają stan
zdrowia małżonka własnemu losowi i , jasna rzecz, zakażają się ponownie
tym razem już ze źródła prawowitego.

III.

SCHORZENIE W Y W O Ł A N E PRZEZ CZERWIE

Najrozmaitsze czerwie i poczwarki mogą przeniknąć do skóry i wywo
łać w niej zmiany chorobowe. N a ogół jednak w klimacie umiarkowanym
choroby te nie są częste. W krajach ciepłych, podzwrotnikowych i zwrot
nikowych nie należą one do rzadkości.
A. P o c z w a r k a
wędrująca.
Larva migrans. Choroba ta
opisana przez Roberta Lee, a nieco później przez Crockera należy
do rzadkości w naszym klimacie; wywołują ją rozmaite poczwarki, najczę
ściej żołądkowy gzik (gastrophilus equi), jelitowy lub nosowy (gastrophilus
haemorrhoidalis lub nasalis). Poczwarka nie ma odnóży, ma kształt wrzecio525
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Ryc. 98.

Larwa wędrująca.

Czas wylęgania jest trudny do ustalenia, niekiedy jest on krótki,
2—4 dniowy, niekiedy dochodzi do 5—6 tygodni (Crocker). Zmiany cho
robowe zależą od posuwania się larwy w naskórku, na pograniczu warstwy
zrogowaciałej i warstwy Malpighiego; szybkość posuwania się jest rozmaita
i waha się od 2 do 25 centymetrów na dobę. Larwa posuwa się w jednym
kierunku — przed siebie, gdyż kiemnek kolców na tułowiu uniemożliwia
jej cofanie się.
Objawy choroby: objawy podmiotowe polegają na lekkim swędzeniu,
niekiedy na uczuciu palenia, bardzo rzadko na bólu, który może jednak być
bardzo dotkliwy.
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nowaty, długość jej osiąga i mm, szerokość 0,25, przednia jej część jest
szersza od tylnej i pokryta kolcami skierowanymi od przodu k u tyłowi. Rza
dziej schorzenie wywołują inne poczwarki z rodzaju obleńców (nematodes).
Pasożytowanie tych poczwarek na człowieku jest przypadkowe, zwyk
łymi ich gospodarzami są bowiem zwierzęta (psy, małpy, świnie); spo
sób zakażenia skóry polega na przenikaniu przez przerwy w jej ciągłości
żyjącej larwy lub, co zdaje się bjrwa częstsze, jaja, z którego wykluwa się
larwa.

i!-
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Zmiany na skórze polegają na obecnos'ci smugi o kształcie nieregular
nym, bardzo fantazyjnym, zajmującej rozmaite obszary i umiejscowionej
najczęściej na kończynach dolnych. Smuga ta ma zabarwienie różowe lub
czerwone i jest nieco wzniesiona nad powierzchnię, wytwarzając wał wyso
kości 0 . 5 — I mm. Część najstarsza, czyli ogonowa tej smugi jest przypłasz
czona i wykazuje objawy ustępowania zmian chorobowych, część najśwież
sza — głowowa — jest najbardziej wygórowana, w niej bowiem tkwi pa
sożyt.
Choroba trwa czas rozmaity, niekiedy kilka tygodni, czasem podobno
kilka lub kilkanaście lat, co jednak ze względu na rzadkość tych przypad
ków powinno być przyjęte z zastrzeżeniem. Stan ogólny chorych jest do
bry, choroba nie wywołuje powikłań. Leczenie polega na usunięciu chimrgicznym lub na wypalaniu okolicy, w której tkwi larwa lub też na stoso
waniu lotnych środków trujących, jak: chloroform, tymol. Można je stoso
wać w stanie czystym lub w mieszaninie w proporcji dowolnej. Jednym
z dobrych sposobów leczenia jest odmrażanie okolicy, w której tkwi larwa,
śniegiem kwasu węglowego.
B. W ą g r z y c a
tkanki
podskórnej.
Cysticercosis cellulosae. Jaja tasiemca, zarówno samotnego jak i uzbrojonego, mogą przenikać
do rozmaitych narządów, w tej liczbie do tkanki podskórnej, i tu rozwijać
się, wytwarzając wągry. Jaja tasiemca przenikają do tkanek, jeśli skutkiem
mchów wymiotnych człony pasożyta dostały się do żołądka, tu zostały stra
wione, oswabadzając dużą liczbę jaj, które mogą przenikać do szczelin limfatycznych i z krążeniem chłonki przedostać się do narządów. Niektórzy
utrzymują, że już w żołądku z jaja rozwija się wągier, który dzięki swym
mchom czynnym przechodzi przez ściankę żołądka i przedostaje się do krą
żenia chłonnego.
Innym, sposobem zakażenia jest spożywanie pokarmów zawalanych ka
łem zawierającym jaja pasożyta. Widuje się to w przypadkach koprofagii
u umysłowo chorych i u idiotów, sprzyja temu nieprzestrzeganie elementar
nych zasad higieny po wypróżnianiu, oczyszczanie lub drapanie odbytu pal
cami, na których pozostają jaja pasożyta z kolei spożywane z pokarmem.
Pasożyt znajdujący się w narządach i w tkance podskórnej złożony jest
z głowy oraz z jednego członu, który przybiera kształt pęcherza wypeł
nionego płynem żółtym barwy cytrynowej; głowa zazwyczaj wpukla się do
pęcherza, pęcherz zostaje otoczony torebkę łącznotkankową i w takim sta
nie przebywa w tkance podskórnej przez miesiące i lata.
527
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Wągrzycę spostrzega się u chorych obojga płci i rozmaitego wieku
częściej jednak u mężczyzn pomiędzy 20—45 rokiem życia; występuje ona
częściej w klasach ludności uboższej, zwłaszcza zaś u czyścicieli ustępów,
śmietników itd., u rolników i u rzeźników; szczególnie zaś często u no
sicieli pasożyta w jelitach. Skutkiem opisanego powyżej sposobu samozakażenia, objawy chorobowe często występują jednocześnie, prowadząc do wągrzycy narządów wewnętrznych, oka, układu nerwowego i tkanki podskór
nej. Chory niespodziewanie spostrzega u siebie kilka, kilkanaście lub kilka
dziesiąt guzków wielkości 0.5 cm, twardych, elastycznych, okrągłych lub
owalnych, gładkich, umiejscowionych w tkance podskórnej, przesuwalnych
razem z nią i nie sprawiających dolegliwości; guzki te pozostają bez zmian
przez długi czas i nie wykazują skłonności do przemian. Umiejscowione są
najczęściej na kończynach górnych oraz na tułowiu, na jego częściach bocz
nych, między żebrami. W razie istnienia wągrzycy tkanki podskórnej stan
ogólny chorych nie cierpi i schorzenie nie wywołuje dolegliwości.
Rozpoznanie schorzenia jest łatwe ze względu na cechy charaktery
styczne guzków i przebieg choroby: początek nie postrzeżony, obecność guz
ków o cechach opisanych, przy nakłuciu wydobywa się z nich płyn żółty,
cytrynowy, we k r w i chorych stwierdza się eozynofilię.
W rozpoznaniu różnicowym bierze się w rachubę chorobę ReckUnghausena, ta jednak istnieje od urodzenia, zmiany są rozmaite i polegają
na obecności nie tylko guzków, lecz i plam barwnikowych, same zaś guzki
są miękkie i wiotkie; mięśniaki, z którymi również niekiedy różnicuje się
wągrzycę, polegają na obecności guzków skórnych, a nie podskórnych, bar
dzo bolesnych przy ucisku i pod wpływem zimna.
Leczenie:
pierwszym zadaniem jest usunięcie pasożyta z prze
wodu pokarmowego dla uniknięcia wysiewów dalszych; postępowanie le
karskie wobec samych wągrów może polegać jedynie na ich usunięciu chi
rurgicznym lub też na przekłuciu guzków igłą diatermokoagulacyjną, można
również wstrzykiwać do guzków nalewkę jodową lub kilka kropel eteru.
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XX

GRUŹLICA SKÓRY. T U B E R C U L O S I S C U T I S
I.

PATOLOGIA OGÓLNA

GRUŹLICY

SKÓRY

Charakterystyka
ogólna.
Gruźlica skóry jest jednym
2 przejawów ogólnego zakażenia ustroju gruźlicą. Dlatego to przy badaniu
i leczeniu zmian skórnych stale powinien być brany pod uwagę zarówno
związek pomiędzy zakażeniem skóry i ustroju, jak i przebieg ogólnych zja
wisk odpornościowych. Gmźlica skóry występuje w postaciach nader roz
maitych z punktu widzenia morfologicznego i klinicznego. Zależy to od
sposobu zakażenia skóry, cech konstytucyjnych ustroju, od stanu odporności,
od zjadliwości zarazka, a wreszcie od szeregu czynników dodatkowych.
Etiologia.
Gruźlicę skóry wywołuje zazwyczaj prątek gruźlicy
ludzkiej, nieco rzadziej bydlęcej. Obszerne statystyki dowodzą, że co naj
mniej w 7 5 — 8 0 % przypadków gruźlica skóry wywołana zostaje przez
odmianę ludzką prątka gruźliczego; częstość jej natomiast w gruźlicy
płuc ocenia się na 9 9 , 5 % , a w gruźlicy chirurgicznej na 9 5 % .
Prątek gmźlicy ptactwa domowego tylko w przypadkach wyjątkowych
jest przyczyną choroby u ludzi, przy tym zmiany skórne mają w tych wy
padkach cechy odrębne, aęsto są to postacie podostre, posocznicowe i wrzodziejące.
Częstość gmźlicy wywołanej przez prątek gmźlicy ludzkiej lub bydlę
cej ulega dużym wahaniom w zależności od kraju, zawodu i środowiska,
z którego pochodzi chory; w krajach o dużej liczbie bydła oraz tam, gdzie
ludność spożywa mleko niegotowane, prątek gmźlicy bydlęcej jest znajdo
wany częściej.
N a ogół typ bydlęcy jest częstszy w Anglii i Szkocji oraz w krajach
o niewystarczającym dozorze weterynaryjnym.
W początkowym okresie rozwoju bakteriologii podczas badań nad
odmianami prątków Kocha przypuszczano, że rozmaitość postaci gmźlicy
34
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skóry zależy głównie od różnic w cechach biologicznych zarazka. Obecnie,
w miarę rozwoju nauki o alergii, czyli o zmianach w odczynowości tkanek,
czynnikowi ostatniemu przypisuje się rolę rozstrzygającą. Istotnie, zmiany
wywołane przez prątek ludzki i bydlęcy najczęściej nie różnią się pod
względem morfologicznym i klinicznym.
Zjadliwość prątków, otrzymanych ze zmian w skórze, ulega waha
niom; niekiedy wykazują one zjadliwość dużą, częściej zmniejszoną. T a k
np. Grijfith stwierdził zjadliwość obniżoną w 7 0 % szczepów wyhodo
wanych ze zmian w skórze; podobne dane otrzymali inni autorzy; dotąd nie
wiadomo jednak, czym się tłumaczy to zjawisko. Wprawdzie prątki nie
znajdują w skórze korzystnych warunków bytowania i być może dlatego
właśnie zatracają stopniowo swą żywotność; jednak Grijfith, wyodrębniając
prątki Kocha co kilka lat u tych samych chorych z toczniem, nie zauważył
stopniowego obniżenia zjadliwości wyhodowanych szczepów. Saenz stwier
dził, że 5 0 % szczepów prątka gruźliczego wyhodowanych z ognisk tocznia
gruźliczego były pozbawione zjadliwości dla świnek morskich.
Wypowiedziano również przypuszczenie, że niektóre zmiany gruźlicze
w skórze, zwłaszcza gruźlica nietypowa, mogą być wywołane przez postacie
przesączalne prątków lub też przez ziarnistości powstające skutkiem ich
rozpadu, nie zostało to jednak udowodnione.
Patogeneza gruźlicy
skóry.
Gruźlica
skóry
może
powstać zarówno przez zakażenie z zewnątrz, jak i wewnątrzustrojowe:
infectio exogenes, infectio endogenes. Dodać należy, że każdy z tych spo
sobów zakażenia może nastąpić w rozmaitych warunkach dodatkowych, co
w niemałym stopniu wpływa na odmianę morfologiczną i przebieg zmian
skórnych.
Zakażenie z zewnątrz może dotyczyć ustroju wolnego od gmźlicy lub
też obciążonego już nią poprzednio; w pierwszym wypadku w skórze po
wstaje pierwotny zespół gmźlicy. Jeśli zakażenie nastąpiło przez wtargnię
cie prątków niezbyt zjadliwych lub stosunkowo małej ich ilości — następuje
stopniowe, powolne zakażenie całego ustroju; jeśli natomiast nastąpiło za
każenie obfite — może rozwinąć się ostra, rozsiana, wrzodziejąca gruźlica
skóry, prowadząca do uogólnienia choroby w ciągu krótkiego okresu czasu.
Przykładem zakażenia zewnętrznego ustroju wolnego od gmźlicy (pierwotny
zespół gruźliczy w skórze) jest owrzodzenie powstające u niemowląt w miej
scu obrzezania rytualnego, dokonanego przez rzezaka prątkującego.
Zakażenie zewnętrzne skóry u osobników poprzednio już obciążonych
gmźlicą może nastąpić prątkami obcymi ustrojowi chorego, lub też prąt
kami własnymi, zawartymi w wydzielinach i wydalinach chorego (heteroi530
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jectio i autoinfectio). D l a rodzaju powstającej gruźlicy skóry okoliczność
ta ma jednak znaczenie mniejsze od ilości i zjadliwości zakażającego ma
teriału i od stanu odporności tkanek. Przykładem zakażenia zewnętrznego
prątkami obcymi osobników już poprzednio zakażonych może być gruźlica
brodawkująca u praczek szpitalnych i u pracowników prosektoriów; przykła
dem zaś gmźlicy z samozakażenia jest gmźlica wrzodziejąca błon śluzowych
jamy ustnej lub odbytu u osobników prątkujących.
Zakażenie skóry i błon śluzowych z zewnątrz następuje przeważnie
przez wtargnięcie prątków w miejscu uszkodzenia ciągłości powłok. Usta
lono jednak, że może ono nastąpić również i przez powłoki nie uszko
dzone; na zwierzętach zostało to wykazane przez Frdnkla i Konigsteina,
a spostrzeżenia Petruschky czynią to prawdopodobnym również i u czło
wieka. Możliwość tę potwierdza również i Calmette, dodając, że w miejscu
przeniknięcia prątków przez skórę iiie uszkodzoną mogą nie rozwinąć się
zmiany gmźlicze. Mimo że zakażenie skóry i ustroju przez powłoki nie
uszkodzone należy uważać za udowodnione, zgodzić się trzeba z Jadassohnem, że w rzeczywistości jest to zdarzenie rzadkie, tmdne do wykazania
i, zdaje się, częstsze na błonach śluzowych niż na skórze.
Zakażenie wewnątrzpochodne skóry, infectio endogenes, może odbyć
się drogą krążenia krwi, chłonki lub też przez rozszerzanie się ogniska
gmźliczego głębokiego i przejścia zmian na skórę przez styczność — per
continguitatem, rzadziej przez ciągłość — per continuitatem. I tu jednak
postać, którą przybierają zmiany gmźlicze, mniej zależy od sposobu ich
przeniknięcia do skóry, niż od stanu odporności tkankowej i zjadliwości
zarazka.
Ogólny
przebieg
gruźlicy
s k ó r y . Pierwotny zespół
gmźliczy, najczęściej umiejscowiony w płucach, może powstać również
w skórze; w miejscu wtargnięcia prątków powstaje nacieczenie, a po upły
wie 12—14 dni owrzodzenie gruźlicze, skutkiem zaś przejścia prątków do
gruczołów chłonnych najbliższego sąsiedztwa — ich powiększenie, a często
rozpad ropny. T e n okres może być porównany do pierwotnego okresu kiły,
a w klasyfikacji Rankego nosi nazwę pierwotnego okresu gmźliczego. Cha
rakteryzuje go brak odporności na zakażenie prątkami Kocha, brak stanu
alergii w stosunku do tuberkuliny; odczyn tkankowy na wtargnięcie prątków
ma cechy nieswoistego stanu zapalnego i dopiero pod koniec tego okresu
w miejscu zakażenia powstaje ziarnina swoista, jest to tak zwana pierwotna,
czyli miejscowa hyperergia gruźlicza.
W następstwie tego zakażenia powstają dwa zjawiska: przestrój
alergiczny tkanek oraz wieloletnie utrzymywanie się w ustroju zarazka
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gruźliczego i przejście jego drogą k r w i do rozmaitych narządów, a więc
i do skóry. W ciągu długiego czasu trwania choroby prątki gmźlicze wie
lokrotnie przechodzą z ognisk w narządach wewnętrznych do krążenia;
podług zaś badań niektórych autorów (Lowenstein) prawie zawsze krążą
we krwi osobników chorych. W zależności od ich ilości oraz w zależności
od stanu odporności tkanek, rozwijają się zmiany nader rozmaite pod wzglę
dem umiejscowienia, wyglądu i przebiegu.

Jeśli prątków jest mało, a odporność duża — ogniska chorobowe są
nieliczne, ich przebieg jest przewlekły, długoletni, z dużą skłonnością do
szerzenia się obwodowego i powolnego rozpadu. T e postacie, nazywane
niekiedy gruźlicą narządową, można porównać do zmian występujących
w kile trzeciorzędnej; jest to tak zwany przez Rankego trzeci okres w roz
woju zakażenia gruźliczego. Charakteryzują go skłonność tkanek do wytwa
rzania rozległych nacieków o budowie swoistej, a więc odczyn hiperegiany
w stosunku do prątków Kocha; słabo wyrażona skłonność do nieswoistego
odczynowego stanu zapalnego; nieznaczna liczba prątków w naciekach; duża
wrażliwość na tuberkulinę.
T a k i podział gmźlicy na trzy okresy, zaproponowany przez Rankego,
jest korzystny z punktu widzenia dydaktycznego i daje możność porówna
nia przebiegu gruźlicy do przebiegu kiły — dwóch chorób przewlekłych,
charakteryzujących się wytwarzaniem zmian naciekowych w rozmaitych na
rządach. D l a celów klinicznych podział taki jest jednak mniej przydatny,
głównie z tego względu, że w odróżnieniu od kiły, w przebiegu której roz
maite okresy choroby następują w pewnej, nader charakterystycznej i stałej
kolejności, zmiany gmźlicze rozmaitych okresów zazwyaaj współistnieją
u tego samego chorego, a osutki posocznicowe nierzadko występują po zmia
nach umiejscowionych.
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Osutki występujące w tym czasie w skórze porównać można do osutek
kiłowych w kile wtórnej. Mogą one przybierać rozmaitą postać morfolo
giczną, w zależności od nasilenia posocznicy g m ź l i a e j i od stanu odporno
ści tkanek. Mogą to być osutki drobnogrudkowe — tuberculosis lichenoides,
o grudkach większych, wykazujących pewną skłonność do rozpadu —
tuberculosis papulo-necrotica lub nawet wrzodziejącc — tuberculosis ulcerosa. Jest to tzw. dmgi okres zakażenia gmźliczego. Z punktu widzenia
dermatologicznego charakteryzuje go uogólnienie zakażenia, rozwój hyperergii w stosunku do tuberkuliny oraz zdolność tkanek do reagowania nacie
kiem swoistym na wtargnięcie prątków Kocha, jest to tak zwana wtórna, czyli
uogólniona hyperergia gruźlicza.
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Zjawiska
odpornościowe.
W odporności przeciwgruźli
czej należy odróżnić odporność surowiczą, nas mniej interesującą, oraz odpor
ność tkankową.
Przebieg tej ostatniej ma bardzo wielkie znaczenia dla kształtowania
się zmian gmźliczych w skórze, wątpliwe jest jednak, czy pogląd Jadassohna,
tłumaczący przebieg i morfologię zmian gmźliczych w skórze wyłącznie zja
wiskami odpornościowymi, jest słuszny. Należy bowiem zwrócić uwagę na
częste współistnienie u tego samego chorego zmian nader odmiennych
z punktu widzenia anatomicznego, morfologicznego i klinicznego. Należa
łoby w takich razach przyjąć możliwość istnienia rozmaitego stanu odpor
ności dla sąsiadujących okolic skóry, co jest niewątpliwie koncepcją sztuczną
i nie udowodnioną.
Pod wpływem zakażenia gmźliczego odczyn tkanek ustroju zakażo
nego ulega zmianie zarówno w stosunku do prątków gruźliczych, jak i w od
niesieniu do produktu ich życia — tuberkuliny.
Odczyn ustroju wolnego od zakażenia gruźliczego na wtargnięcie prąt
ków Kocha do skóry charakteryzuje wytworzenie po upływie 12—14 dni
w miejscu zakażenia ropnia, wkrótce ulegającego owrzodzeniu z towarzy
szącym mu powiększeniem, a niekiedy i ropieniem okolicznych gmczołów
chłonnych; charakterystyczne jest przy tym, że odczyn tkankowy początkowo
nie ma cech ziarniny swoistej, lecz stanu zapalnego zwykłego.
Inny jest przebieg odczynu na wtargnięcie prątków do ustroju już po
przednio zakażonego gmźlicą. T u już nazajutrz lub po 48 godzinach po
zakażeniu w miejscu wtargnięcia prątków wytwarza się silny stan zapalny,
prowadzący do martwicy i oddzielenia tkanki zakażonej; procesowi temu
nie towarzyszy powiększenie gmczołów chłonnych, co zaś jest szczególnie
charakterystyczne — odczyn tkankowy wykazuje cechy budowy swoistej.
Powyższe zjawisko nosi nazwę objawu Kocha i w postaci najtypowszej,
opisanej powyżej, występuje u świnek morskich. Zjawisko Kocha nie wy
czerpuje jednak wszystkich rodzajów odczynu tkanki ustroju gmźliczego na
ponowne wtargnięcie prątków gmźliczych, szczególnie dobitnie dowodzi jed
nak wjrtworzenia w ustroju gmźliczym odczynowości wzmożonej w sto
sunku do prątków. U człowieka przebieg odczynu tkankowego na ponowne
wtargnięcie prątków jest bardziej zawiły od opisanego, prócz stanu odczy
nowości wzmożonej istnieją bowiem okresy odczynowości obniżonej, czyli
że występują kolejno stany hiperergii i anergii. Zależą one od ogólnego stanu
ustroju, od przebiegu odporności przeciwgmźliczej surowiczej i tkankowej
oraz od szeregu czynników zewnętrznych (pora roku, insolacja) i wewnętrz
nych (okres periodowy).
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Jeśli chodzi o podział rozmaitych postaci gmźlicy skóry na hiperergiczne i anergiczne, a lepiej hypoergiczne, na co w ostatnich czasach zwrócono
dużą uwagę, słuszne wydaje się zastosowanie kryteriów powszechnie przy
jętych w kile: jak wiadomo, do kiły hiperergicznej zaliczamy przypadki,
w których naciek jest rozległy mimo obecności nieznacznej ilości krętków,
co widujemy w kile trzeciorzędnej. D o postaci anergicznych zaliczamy te,
w których, jak np.: w porażeniu postępującym lub też w kile dużych na
czyń, naciek zapalny jest nieznaczny, mimo istnienia dużej ilości krętków
w tkankach. Podobnie i w gruźlicy do postaci hiperergicznych należy zali
czyć postacie z dużym naciekiem i wybitną skłonnością do rozpadu, do po
staci anergicznych zaś -— charakteryzujące się naciekiem nieznacznym, a nade
wszystko brakiem skłonności do martwicy. Zarówno postacie hiperergiczne
jak i anergiczne w stosunku do prątka mogą wykazywać łagodny lub
złośliwy przebieg kliniczny. Tmdność tę starał się ominąć Jadassohn, odróż
niając anergię dodatnią i ujemną.
Istota zjawisk alergicznych nie jest znana, przypuszcza się jednak obec
nie, że mechanizm ich polega na wytwarzaniu przez ustrój przeciwciał, jako
odczyn na wprowadzony bodziec — antygen. W tym znaczeniu odczyn
ałergiczny jest jednym ze zjawisk odpornościowych.
O d c z y n y t u b e r k u l i n o w e . Ustrój gmźliczy wykazuje odczynowość zmienioną nie tylko w stosunku do prątków żyjących, ale również
w odniesieniu do zabitych i do tuberkuliny. Tuberkulina jest produktem
życia lub rozpadu prątka gruźliczego, może być przygotowana w rozmaity
sposób, a odmiany jej są bardzo liczne. Wszystkie je charakteryzuje jednak
ta wspólna cecha, źe ustrój gruźliczy reaguje na nią stanem zapalnym miejsco
wym i odczynem ogólnym, wówczas gdy ustroje niezakażone gmźlicą są
niewrażliwe na jej działanie. Istnieje jakby równoległość do objawu Kocha.
Szczegółowe badania odczynu ustroju na tuberkulinę wykazują jednak, że
całkowitej równoległości przebiegu odczynów na tuberkulinę i na prątki
żywe nie ma, toteż należy odróżniać hyperergię i anergię w stosunku do
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Z punktu widzenia anatomicznego odczyn ustroju na ponowne wtarg
nięcie prątków gmźliczych bywa również rozmaity: może go charaktery
zować nadmierne wytwarzanie tkanki łącznej włóknistej lub skłonność do
martwicy rozpływnej albo skrzepowej, zawsze istnieją jednak mniej lub
więcej wybitne cechy budowy swoistej. Przyczyny odmiennego reagowania
tkanki na wtargnięcie prątków do skóry nie zostały dotąd wyjaśnione, a pro
wadzenie badań z prątkami żywymi jest szczególnie tmdne; tym się tłu
maczy dążenie do zastąpienia ich doświadczeniami z tuberkuliną.
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prątków i w stosunku do tuberkuliny. Zdolność ustrojów gruźliczych do rea
gowania na tuberkulinę ulega dużym wahaniom, uzależnionym od stanu
ogólnego ustroju, od rodzaju zmian gruźliczych, od przebiegu procesów
odpornościowych i od szeregu innych czynników.
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Tuberkulina ma dużą wartość kliniczną, głównie diagnostyczną i lecz
niczą. W dermatologii największe wzięcie zyskała stara tuberkulina Kocha.
Jest to zgęszczona do i / i o pierwotnej objętości glicerynowo-bulionowa
hodowla prątka Kocha, mająca 6 — l o tygodni i nie zawierająca d a ł bakte
ryjnych.
D l a celów rozpoznawczych można ją stosować w rozmaity sposób.
Próba
Pirqueta,
czyli
skórna.
Najodpowiedniejszą
okolicą dla wykonania tej próby jest skóra przedramienia po stronie zginaczy, gdzie odczynowość jest zazwyczaj najwybitniejsza. Można jednak wy
brać inne miejsce, np. wewnętrzną powierzchnię ramienia lub okolicę łopat
kową, dogodną ze względów kosmetycznych. Próbę należy jednak wyko
nywać w tej samej okolicy skóry u wszystkich chorych, daje to bowiem pod
stawę do porównania jej nasilenia u rozmaitych chorych. Wykonywać należy
ją w sposób następujący: po umieszczeniu kropli tuberkuliny nie rozcień
czonej na skórze poprzednio oczyszaonej eterem, skórę należy napiąć pal
cami lewej dłoni i poprzez kroplę tuberkuliny wykonać nakłucie tak, by
uszkodzić naskórek, nie wywołując krwawienia z naczyń skóry właściwej.
Można posługiwać się w tym celu igłą do wstrzykiwań dożylnych lub lepiej
specjalnym skaryfikatorem Pirqueta; przyrząd ten przykłada się prostopadle
do powierzchni skóry i pod niewielkim uciskiem wykonywuje się mch
obrotowy, co w zupełności wystarcza dla uszkodzenia naskórka. W pobliżu
wykonać należy skaryfikację kontrolną, pokrywając to miejsce rozczynem
1/2% kwasu karbolowego. Niektórzy stosują dla próby Pirqueta tuberkulinę
rozcieńczoną 1:4, 1:50, a nawet 1:100; klinika dermatologiczna Uniwer
sytetu Warszawskiego stosuje tuberkulinę nie rozcieńczoną.
W y n i k próby odcz3rtywać należy po upływie 24 i 48 godzin. Odczyn
słaby ( + ) polega na obecności w tym czasie ogniska rumieniowatego, wielko
ści monety groszowej, lekko obrzękniętego, nie wykazującego jednak nacieczenia podstawy.
Odczyn o średnim nasileniu (++) polega na obecności nie tylko ru
mienią, ale i nacieku.
Odczyn silny (+++) charakteryzuje występowanie
ogniska martwicy na podstawie nacieczonej.
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Odczyn dodatni świadczy jedynie o tym, że osobnik badany został za
każony gruźlicą; i m młodszy jest badany osobnik, tym bardziej miarodajny
jest wynik odczynu.

Wobec tego że przygotowanie dużych rozcieńczeń tuberkuliny potrzeb
nych dla tej próby bywa niekiedy kłopotliwe, sposób ich przyrządzania
zostanie omówiony poniżej. Rozczyny te muszą być przygotowane każdora
zowo w dniu wykonywania próby, z czasem zatracają one bowiem swoją war
tość. Dlatego to tak rozpowszechniony we Francji zwyczaj posługiwania się
tuberkuliną rozcieńczoną sprzedażną ( w ampułkach o rozmaitej koncen
tracji) nie jest godny naśladownictwa. Tuberkulina w rozcieńczeniu 1:1000
traci 4 0 % swej wartości w przeciągu 10 tygodni, a 6 0 % w przeciągu
12 miesięcy (Okell podług Sutherlanda).
Przygotowanie
r o z c i e ń c z eń.
płynem o składzie następującym:

Tuberkulinę rozcieńcza się

Rp.: Natrii chlorati 0.85, Sol. acidi car bolid liq. 0 . 5 % 100.o.
Niekiedy, zwłaszcza jeżeli ma się dużo chorych do zbadania, wypada
przygotować całą serię rozcieńczeń; przygotowuje się je w dokładnie wymiareczkowanych naczyniach, posługując się oddzielną pipetką dla każdego
rozcieńczenia. Jeśli wypada posługiwać się tą samą pipetką, należy ją wy
płukać wodą destylowaną 12 razy, po czym dopiero uważać można, że
resztki tuberkuliny z poprzedniego rozcieńczenia zostały usunięte.
Całkowita seria składa się z 6 rozcieńczeń oznaczonych symbolem
D l D 2 D 3 D 4 D 5 Dq, przy czym każde następne jest lo-krotnie słabsze
od poprzedniego.
D l a pamięci można zanotować, że liczba przy literze D oznacza liczbę
zer rozcieńczenia; D 4 odpowiada zatem rozcieńczeniu 1:10000 (cztery zera),
czyli że o . i tego rozcieńczenia zawiera o.ooooi, a więc i/ioo miligrama
czystej tuberkuliny. Rozcieńczenia przygotowuje się w sposób następujący:
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Próba
Mantoux,
czyli
doskórna.
Próba ta jest do
kładniejsza od próby Pirqueta, umożliwia bowiem ścisłe dawkowanie tuber
kuliny. Należy wykonywać ją w okolicach wskazanych dla próby Pirqueta.
Polega ona na doskórnym wstrzyknięciu przy pomocy specjalnej strzykawki
(z cylindrem o podziałce odpowiadającej 0.05 ccm) o. 10 ccm rozczynu
tuberkuliny w karbolowanym rozczynie fizjologicznym soli kuchennej. D l a
zabiegu używa się igieł bardzo cienkich o ostrzu stromym, wprowadzając
je do skóry prawie równolegle do powierzchni.
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Jes'li potrzebne jest tylko jedno rozcieńczenie, np. Dg — można upros'cić pracę, biorąc c . i czystej tuberkuliny i 99 rozpuszczalnika itd.
Sam Mantoux poleca wykonywanie swojej próby w sposób następu
jący: wstrzykuje się jedną kroplę, czyli o.oi m i g rozczynu; w tym celu roz
cieńcza się I ccm 1 % tuberkuliny w 49 ccm 0 . 5 % karbolowanego rozczynu
fizjologicznego soli kuchennej.
Dawkowanie
tuberkuliny dla próby
Mantoux
w praktyce
dermatologicznej.
W skórę wymienionych
powyżej okolic wstrzykuje się o . i ccm rozczynu tuberkuliny 1:10000, czyli
z rozcieńczenia D 4 , co odpowiada i/ioo mig tuberkuliny czystej; jeśli odczyn
jest ujemny, to po upływie trzech dni wstrzykuje się o . i rozcieńaenia D 3 ,
czyli i / i o mig tuberkuliny, jeśli zaś odczyn będzie ujemny i tym razem,
to po upływie dalszych trzech dni wstrzykuje się znowu o . i rozcieńczenia
D2, czyli I m i g tuberkuliny czystej.
Niektórzy posuwają się dalej i wstrzykują o . i cm rozcieńczenia D 4 ,
co równa się 10 m i g tuberkuliny czystej (Sutherland). Zdaniem Suther
landa ujemny wynik na tę ilość tuberkuliny wyłącza istnienie zakażenia
gmźliczego. W praktyce dermatologicznej nie dochodzimy do tej, tak wy
sokiej dawki. U chorych w ciężkim stanie ogólnym należy rozpocząć od roz
cieńczenia D 5 .
Przy prawidłowym wstrzyknięciu wytwarza się biały, pokrzywkowaty
bąbel dobrze odgraniczony od otoczenia; jeśli natomiast wstrzyknięto zbyt
głęboko, powstaje wzniesienie bez ostrych granic, barwy cielistej lub też lekko
różowe; próbę należy w tym wypadku powtórzyć. W y n i k odczynu należy
odczytywać po upływie 48 godzin, oznaczając znakami -|- odczyn słaby,
Ą—b odczyn o nasileniu średnim, Ą—\—|- odczyn silny.
Odczyn słaby: w miejscach wstrzyknięcia stwierdza się rumień lekko
nacieczony, wielkości monety jednogroszowej lub nawet mniejszy.
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Odczyn średni: powstaje wyraźnie nacieczony rumień wielkości monety
50-groszowej.
Odczyn silny: rumień może być bardzo rozległy, niekiedy wielkości
dłoni, co zaś jest szczególnie charakterystyczne — w środkowej jego części
powstaje pęcherzyk, a czasami nawet małe owrzodzenie.

Próba
Kallosa
i Nathana,
czyli
naskórkowa.
Próba ta wykonywana jest w sposób następujący: kwadraciki gazy, a lepiej
bibuły pracownianej o powierzchni i cm kwadratowego, macza się w tuberkulinie czystej lub rozcieńczonej 1:100, 1:25, 1:10 w fenolowanym rozczy
nie fizjologicznym soli kuchennej i przykłada się (wilgotne) do skóry
przedramienia lub okolicy łopatkowej, pokrywa się dwiema warstwami gazy
suchej (kwadraty 3.3 cm) i przytwierdza się przylepcem dziurkowanym.
W y n i k odczynu ustala się po upływie 24, 48, 72 godzin, przy czym
odczyn słaby wyraża się zaróżowieniem, odczyn średni — wyraźnym rumieniem pokrytym gmdkami wysiękowymi, odczyn silny -— rumieniem z pę
cherzykami; należy założyć kontrolę z lo-dniowego bulionu glicerynowanego
w rozczynie fizjologicznym soli kuchennej.
Próba
Moro, czyli
donaskórkowa.
Po oczyszczeniu
benzyną lub też eterem skóry w okolicy klatki piersiowej, łopatkowej, ramie
nia lub brzucha, wciera się przez okres 30—60 sekund {Calmette), a podług
autorów szwedzkich 2—3 minut, w przestrzeń równą 5 cm kwadratowym
5 0 % maść tuberkulinową (Tuberculini A. T., Lanolini aa) ^ ilości równa
jącej się ziarnu grochu. Jeśli odczyn jest dodatni, to po upływie 12—24 go
dzin stwierdza się ognisko rumieniowate, pokryte drobnymi, białawymi gmd
kami wysiękowymi.
Próba ta jest używana rzadko, wskazania do niej znajdujemy tylko
w przypadkach, w których z takich czy innych względów (najaęściej opór
rodziców) nie udaje się wykonać prób zwykłych. Odczyn dodatni dowodzi,
że ustrój został zakażony gruźlicą; wynik ujemny jest natomiast mniej mia
rodajny, gdyż w 3 0 % jest on ujemny u osobników z klinicznymi lub radio
logicznymi objawami zakażenia gruźliczego. N a ogół ze wszystkich prób
tuberkulinowych jest ona najmniej czuła.
Próba
Kocha, czyli
podskórna.
Podskórna próba tu
berkulinowa jest jedną z najprostszych i najczulszych dla rozpoznania gruź
licy (Sutherland), co zaś najważniejsze, w schorzeniach wewnętrznych może
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Próba MantouK jest najdokładniejszą z diagnostycznych prób tuberku
linowych, daje bowiem zaledwie 2,3% błędu, wymaga jednak bardzo do
kładnej techniki.
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ona wykazać, czy proces jest czynny, w chorobach skórnych zaś potwierdzić
lub wyłączyć ich etiologię gruźliczą.
Pierwsze zostaje wyjaśnione na podstawie ogólnego odczynu ustroju,
drugie zaś na zasadzie odczynu ogniskowego, czyli na podstawie nasilenia
stanu zapalnego w samym wykwicie chorobowym.
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Wstrzyknięcie tuberkuliny wywołuje u osobnika gruźliczego odczyn
w miejscu wstrzyknięcia tuberkuliny — odczyn miejscowy, odczyn ogólny,
a wreszcie odczyn ogniskowy w ognisku gruźliczym.
Wzrost ciepłoty już po małych dawkach tuberkuliny świadczy o obec
ności w ustroju czynnego ogniska gmźliczego; brak odczynu gorączkowego
na duże dawki wyłącza obecność ognisk czynnych.
Próba podskórna powinna być poprzedzona próbą doskórną Mantoux.
Rozczyn tuberkuliny należy przygotować każdorazowo — w tym celu do
100 ccm 0 . 5 % karbolowanego rozczynu fizjologicznego dodaje się 2 krople
tuberkuliny; i ccm tego rozczynu zawiera i mig tuberkuliny, a o . i ccm
0.1 mig; tę ilość wstrzykuje się podskórnie, najlepiej w zewnętrzną część
uda. Odczyn jest dodatni, jeśli wzrost ciepłoty przekracza 0.7O. Próba pod
skórna jest przeciwwskazana u osobników gorączkujących, u chorych z krwo
tokami i krwiopluciem, u ozdrowieńców po chorobach zakaźnych, u chorych
na serce, w cukrzycy i chorobach nerek. Podług Calmetta w próbach diagno
stycznych nie należy przekraczać dawki 0.0001 tuberkuliny u dorosłych,
a 0.00005 u dzieci.
O d c z y n y g o r ą c z k o w e . Występowanie odczynu gorączko
wego na małe dawki tuberkuliny, np. poniżej dwóch miligramów tuber
kuliny (0.2 ccm rozczynu D 2 ) jest dowodem obecności w ustroju czynnej
sprawy gmźliczej. Odczyn ujemny na 5—10 mig wyłącza gruźlicę czynną;
dawki przewyższające 10 mig tuberkuliny wywołać mogą podwyższenie
ciepłoty nawet u osobników zdrowych.
O d c z y n y o g n i s k o w e polegają na nasileniu lub też występo
waniu pod wpływem tuberkuliny objawów zapalnych w samym ognisku
gmźliczym. Zjawisko to może dotyczyć narządów wewnętrznych, gdzie
ogniska gruźlicy drzemiącej (nieczynnej) ulegają niekiedy pobudzeniu, jak
i wykwitów na skórze, które po upływie 24—48 godzin po wstrzyknięciu
wykazują zaczerwienienie i obrzęk. Objaw ten spostrzega się zarówno przy
wstrzyknięciu tuberkuliny podskórnie, jak również w następstwie próby
skórnej Pirqueia, doskórnej Mantoux, a czasem nawet naskórkowej Nathana
i Kallosa. D l a wywołania odczynu ogniskowego należy wstrzykiwać (Pautrier) i/ooo—i/ioo mig tuberkuliny podskórnie.
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Występuje on również w próbie Moro przy zastosowaniu maści tuber
kulinowej bezpośrednio na ognisko chorobowe.

D o d a t n i a próba naskórkowa N a t h a n - K a l l o s a .

Odczyn
ogólny.
Wstrzyknięcie
tuberkuliny
podskórnie,
a w wyjątkowych przypadkach nawet próby tuberkulinowe Pirqueta lub
Manłoux, mogą wywołać odczyn ogólny w postaci dreszczy, uczucia rozbi
cia, podniesienia ciepłoty po upływie 12—24 godzin. Stopień podwyższe
nia ciepłoty bywa rozmaity i zależy od nasilenia gruźlicy w ustroju i wy
sokości zastosowanej dawki. Niekiedy odczyn ogólny bywa bardzo silny,
a nawet niebezpieczny dla zdrowia chorego z uwagi na możliwość nasile
nia procesów gruźliczych. W skórze mogą przy tym występować osutki gmźlicze, najczęściej o typie liszajowatym (tuberculosis lichenoides).
D l a wywołania odczynu ogólnego zaleca Zieler wstrzykiwania pod
skórne i / i o — % mig tuberkuliny; jeśli stan narządów wewnętrznych nie
jest dobry, wskazane jest 5-krotne obniżenie dawki. Jeśli po tej dawce
odczyn ogólny nie wystąpi, to po upływie 2—3 dni stosuje się dawkę
4—5-krotnie wyższą; nie przekraczając jednak 5—10 mig. Niekiedy odczyn
następuje dopiero przy dawce 10 mig.
Mechanizm
odczynów
tuberkulinowych.
Począt
kowo przypuszczano (Schick), że tuberkulina łączy się w tkankach z prze
ciwciałami gruźliczymi i tworzy połączenie tmjące i drażniące tkanki. Zgod
nie z poglądami Brucka i Wassermanna, zbliżonymi do powyższych, tuber
kulina łączy się w tkankach gmźliczych 2 hipotetyczną antituberkuliną, która
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znajduje się również w surowic)' k r w i i może być tam wykazana próbą wią
zania dopełniacza.
Wbrew tym zapatrywaniom utrwala się obecnie pogląd, że próby tuber
kulinowe nie są odczynem wiązania antigenu z przeciwciałami, co jest pod
stawą poglądów poprzednich, tuberkulina nie jest bowiem właściwym antigenem i uczulenie oraz odczulenie ustroju przez nią jest niemożliwe. Pewne
światło na mechanizm odczynów tuberkulinowych rzuca wykrycie we k r w i
osobników gruźliczych, a zdaje się również i u niegruźliczych, substancji
nasilających i osłabiających działanie tuberkuliny — prokutyna i antikutyna. Okoliczność powyższa świadczyłaby o tym, że istota prób tuberkuli
nowych polega na odczynie surowiczym, a nie tkankowym.
Odczyn tuberkulinowy, zdaniem Calmetta, nie jest objawem uczulenia
anafilaktycznego, a zależy od wpływu litycznego, jaki wywierają płyny ustro
jowe osobników gruźliczych na tuberkulinę; w wyniku takiego działania
litycznego powstaje swoiste ciało toksyczne, wywołujące odczyny ogólne
i miejscowe.
Wartość
odczynów
tuberkulinowych.
Swoistość
prób tuberkulinowych Pirqueta, Mantoux nie ulega wątpliwości w tym sen
sie, że osobnik, który nie zetknął się z zakażeniem gruźliczym, nie reaguje
na tuberkulinę, zakażony zaś zazwyczaj reaguje. Jednakże również i osob
nik gruźliczy może na tuberkulinę nie reagować, co tłumaczy się istnieniem
okresowej ancrgii na nią. Swoistość prób tuberkulinowych jest zmniejszona
również i przez to, że mogą one być dodatnie w niektórych innych choro
bach, jak w trądzie, co tłumaczymy pokrewieństwem prątka Kocha i prątka
Hansena, a być może również i w kile (Nicolas, Gate). Swoistość prób tu
berkulinowych jest większa u osobników młodocianych i w przypadkach
hiperergicznych. Podług Calmette próby tuberkulinowe są wcześniejsze
i silniejsze w przypadkach choroby trwającej czas krótszy oraz w razie łagod
nego przebiegu gmźlicy.
Próby Pirqueta i Mantoux świadczą jednak wyłącznie o tym, że osob
nik reagujący jest nosicielem ognisk gruźliczych, nie dają natomiast wska
zówek w kwestii ich umiejscowienia. Twórcy próby naskórkowej Nathan
i Kallós przypuszczają, że jest ona dodatnia wyłącznie w przypadkach gmź
licy skóry. Ze zdaniem tym nie można się jednak zgodzić. W przeciwień
stwie do odczynów miejscowych (występujących w miejscu wstrzyknięcia)
odczyny ogniskowe mają dużą wartość w rozpoznawaniu etiologii gmźli
czych zmian skórnych. Można powiedzieć, źe wykwity, w których następuje
nasilenie zmian zapalnych pod wpływem tuberkuliny, mają przyrodę gmźliczą.
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Tuberkulidy.
Zmiany gmźlicze występujące w skórze można
podzielić na dwie gmpy: jedne z nich wykazują budowę anatomiczną zbli
żoną lub identyczną do zmian występujących w gmźlicy narządów wewnętrz
nych i zawierają w ilościach mniejszych lub większych prątki gmźlicze.
D m g ą grupę stanowią wykwity nie mające budowy charakterystycznej dla
gmźlicy klasycznej i ponadto zazwyczaj nie zawierające prątków. Pierwsza
gmpa zmian gmźliczych stanowi właściwą lub typową gruźlicę skóry, gmpa
dmga obejmuje zmiany nietypowe, w stosunku do których przez długi czas
trwały, a nawet częściowo i dotąd utrzymały się wątpliwości, dotyczące ich
etiologii. Zmiany te nazywano dawniej tuberkulidami. Darier, autor tej
nazwy, uważał, że nie są to wykwity wywołane przez prątki Kocha, lecz
zmiany występujące u osobników gruźliczych pod wpływem rozmaitych
czynników nieznanych. Darier wyrażał swą myśl w następujący obrazowy
sposób: nie są to wykwity gruźlicze, lecz zmiany występujące w atmosferze
zakażenia gmźliczego ustroju. T e n pogląd Dariera, pochodzący z okresu,
kiedy nauka o alergii nie wywierała jeszcze wpływu na zapatrywania lekar
skie, można rozumieć obecnie w ten sposób, że odczynowość osobnika gmź
liczego jest odmienna od odczynowości osób zdrowych. Stopniowo jednak
poglądy Dariera ulegały ewolucji, okazało się bowiem, że większość tak zwa
nych tuberkulidów jest gmźlicą skóry, wprawdzie nietypową lecz niewątpliwą;
w stosunku do niektórych z nich jednakże wciąż jeszcze nie został przyto
czony ostateczny dowód ich etiologii gmźliczej. W związku z tym i termin
tuberkulidy stopniowo traci rację bytu i w pracach nowoczesnych jest uży
wany coraz rzadziej, ustępując miejsca określeniu — zmiany gruźlicze nie
typowe lub zmiany o wątpliwej etiologii gmźliczej.
W zakresie sposobu powstawania gruźlicy nietypowej brane są w ra
chubę następujące teorie.
R o l a a l e r g i i s k ó r y . Występowanie zmian nietypowych czę
sto tłumaczone jest szczególną zdolnością reakcyjną skóry tych chorych. Po-
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Ważne bywa niekiedy ustalenie wartości prognostycznej prób tuberku
linowych i rozstrzygnięcie, w jakim stopniu odzwierciadlają one stan za
każenia gmźliczego i nasilenie procesów odpornościowych. Zdaje się, że
u dzieci wkrótce po zakażeniu, nasilenie ich •—• z wyjątkiem pewnych okolianości specjalnych — odpowiada rozwojowi choroby
(Hamburger).
U dorosłych sprawa jest bardziej zawiła, toteż na podstawie samego stopnia
nasilenia odczynów tuberkulinowych nie można wysnuwać wniosków o prze
biegu zakażenia gmźliczego i stanie odporności przeciwgmźliczej. W derma
tologii możliwe to jest w pewnym stopniu przy uwzględnieniu ogólnego
stanu chorych oraz charaktem i przebiegu zmian w skórze.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Gruźlica

skóry

gląd ten zawiera niewątpliwie część prawdy, wobec tego jednak, że nierzadko
nietypowe zmiany gruźlicze występują jednocześnie z typowymi, tmdno
zrozumieć, w jaki sposób stan alergii, będący raczej zjawiskiem ogólnoustrojowym, wywierać może odmienny wpływ w rozmaitych częściach powłok.
R o l a t o k s y n . Przez dłuższy czas przypuszczano, że gruźlica nie
typowa powstaje nie pod wpływem samych prątków Kocha, lecz ich produk
tów rozpadu lub toksyn gmźliczych. Pogląd ten uległ szczególnej rozbu
dowie przez Gennericha w stosunku do tocznia rumieniowatego. Autor
ten przypuszczał, że pod wpływem przenikania do skóry produktów obcych
ustrojowi, pochodzących z ognisk wewnętrznych, najczęściej zaś z gmczołów
chłonnych, rozwijają się zmiany w skórze. Pogląd ten, słuszny w niektórych
przypadkach (ustępowanie tocznia rumieniowatego podostrego po usunięciu
gmczołu chłonnego, dotkniętego zmianami gruźliczymi), nie może być jednak
uogólniony.
Rola
prątków
nieżywych
lub o
żywotności
zmniejszonej.
Darier i Haury wypowiedzieli przypuszczenie, że
zmiany nietypowe mogą być wywołane przez prątki nieżyjące, pochodzące
z ognisk wewnętrznych. Teoretycznie jest to możliwe, wykazano bowiem,
że prątki zabite wywołują powstawanie ropni lub nacieczeń o budowie gmź
liczej, jednakże zmiany takie nie wykazują tendencji do wzrostu obwodo
wego i nie wywołują odczynu okolicznych gruczołów chłonnych (Calmette),
a że nietypowe zmiany gmźlicze zachowują się pod tym względem odmien
nie, nie jest prawdopodobne, by były one wywołane przez prątki nieżywe.
Również i przypuszczenie, źe gruźlica nietypowa jest wywołana przez prątki
o żywotności osłabionej, doświadczalnie nie zostało udowodnione; ta zaś
okoliczność, że nawet w typowej gmźlicy skóry wykrywano szczepy o małej
zjadliwości, odbiera podstawy temu zapatrywaniu.
Rola przesączalnych
i z i a r n i s t y c h p o s t a c i za
r a z k a g r u ź l i c y . Z chwilą wykrycia przesączalnych postaci zarazka
gmźlicy wypowiedziano przypuszczenie (Ravaut), że nietypowe postacie
gmźlicy skóry mogą być wywołane przez zarazek przesączalny. Przypuszcze
nia tego nie można odrzucić, mimo że obecnie brakuje mu potwierdzenia
doświadczalnego. T o samo można powiedzieć o roli ziarnistości Mucha,
wykrytych w rozmaitych odmianach gmźlicy nietypowej.
Reasumując należy dodać, źe wydaje się wątpliwe, czy istnieje jednolita
przyczyna wywołująca powstawanie rozmaitych odmian nietypowej gmźlicy
skóry; r a a e j trzeba przypuszczać, że mogą tu odgrywać rolę przyczyny roz
maite, a nawet ich skojarzenie. Być może zarówno stan odporności tkanko
wej, jak i nasilenie posocznicy oraz okoliczności uboczne, takie jak stan krą-
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żenią obwodowego, insolacja, zaburzenia dokrewne, zakażenia współistnie
jące itd. odgrywają tu pewną rolę.

Wyhodowanie prątków z wykwitów lub z k r w i jest technicznie bardzo
tmdne, zwłaszcza gdy prątków jest mało, a żywotność ich zmniejszona.
Dlatego to, mimo że próby takie zazwyczaj nie są uwieńczone powodzeniem,
ujemny ich wynik również nie wyłącza gmźliczej przyrody tych zmian.
W y n i k szczepienia tkanki lub krwi zwierzętom, w szczególności świn
kom morskim, w przypadkach domniemanej gmźlicy nietypowej jest zwykle
ujemny; i to jednak może być związane nie z brakiem zarazka w tkance,
lecz z jego zmniejszoną żywotnością i użyciem niewłaściwej techniki.
Budowa anatomiczna gmźlicy nietypowej często nie ma cech charak
terystycznych dla gruźlicy klasycznej; nie stwierdza się w tych zmianach typo
wych gmzełków, komórek olbrzymich oraz martwicy skrzepowej, tak bardzo
charakterystycznej dla właściwej gmźlicy skóry. Brak typowej budowy anato
micznej tych zmian był główną przyczyną wyłączenia ich z gmźlicy. Po
gląd ten, zrozumiały w czasach, kiedy przypuszczano, że komórki Langhansa są patognomoniczne dla gmźlicy i kiedy wyłączano istnienie gruźlicy
w razie braku typowej budowy anatomicznej, utracił obecnie swą wartość,
wiemy bowiem, że niekiedy nawet w niewątpliwej gmźlicy skóry, budowa
anatomiczna odbiegać może od obrazów klasycznych (Calmette). Kryte
rium anatomiczne nie jest zatem rozstrzygające.
Odczyny
tuberkulinowe.
Wartość diagnostyczna odczy
nów tuberkulinowych już była omawiana. T u powtórzę, że ich wynik do
datni świadczy tylko o tym, że badany osobnik został zakażony gmźlicą, nie
dowodzi natomiast etiologii gmźliczej zmian skórnych. Z innej strony ujem
ny wynik odczynów tuberkulinowych może znaleźć wytłumaczenie w istnie
niu fazy anergicznej schorzenia i również nie wyłącza etiologii gruźliczej
schorzenia. Dowodem jej są odczyny ogniskowe na tuberkulinę i te powinny
być w przypadkach gmźlicy nietypowej w miarę możności wykonywane.
Nie zawsze jest to jednak możliwe, a przy tym nie zawsze jest wynik dodatni,
nawet w przypadkach niewątpliwej gruźlicy.
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Wykazanie
przyrody
gruźliczej
zmian nietypowych
jest bardzo trudne. T a k więc wykrycie prątków gmźliczych w skrawkach
tkanki byłoby dowodem rozstrzygającym, w większości jednak przypadków
gmźlicy nietypowej to się jednak nie udaje. Zależeć to może zarówno od
braku ich w tkankach, jak też od małej ich liczby albo też od obecności
zarazka gruźliczego w postaci przesączalnej. Tmdność wykrycia prątków
w domniemanych zmianach gmźliczych nie wyłącza ich etiologii gruźliczej.
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Współistnienie gruźlicy nietypowej z typowymi postaciami gruźlicy
i obecność postaci przejściowych pomiędzy gruźlicą typową i nietypową jest,
jak dotąd, najpoważniejszym argumentem na korzyść etiologii gruźliczej
gruźhcy nietypowej.
K l a s y f i k a c j a g r u ź l i c y s k ó r y jest zagadnieniem bardzo
tmdnym i dotąd nie rozwiązanym nie tylko ze względu na obfitość i różno
rodność postaci gruźlicy, ale również i ze względów zasadniczych. Oparcie
klasyfikacji na cechach pojedynczych, jak np. na obrazie anatomicznym,
okresie choroby lub alergii ^kanek, prowadzi do łączenia w jedną grupę
postaci nader odmiennych z punktu widzenia klinicznego. Odwrotnie, two
rzenie podziału na podstawie kilku cech wspólnych prowadzi do niepomier
nego rozdrobnienia klasyfikacji.
Dla
pierwotna

z o b r a z o w a n i a trudności

klasyfikacyjnych omówię

k l a s y f i k a c j a ]adassohna

oparta

w podręczniku profesora Krzyształowicza
1.

Postacie szerzące się w

na

sposobie

kilka

spośród

powstawania

nich,

zmian

i

tak

więc

przytoczona

i m o i m , jest następująca;

postępujących

oddzielnych ogniskach:

a ) toczeń gruźliczy,
b ) gruźlica

brodawkująca,

c ) gruźlica

rozpływna,

d ) gruźlica wrzodziejąca.
2.

Postacie rozszerzające się drogą

krwi:

a ) gruźlica p r o s ó w k o w a t a rozsiana,
b ) gruźlica l i s z a j o w a t a ,
c ) gruźlica g u z k o w o - z g o r z e l i n o w a ,
d)

lupoid prosówkowy

e ) gruźlica
f)

toczeń r u m i e n i o w a t y .

Podział

na dwie grupy

już 2 tego w z g l ę d u ,
postacie grupy
w

niałą

i

w

zasadnicze jest w p r a w d z i e

że niektóre postacie grupy
wszakże

postępujących
toczeń

postępującyh

drogą krwiopochodną,
zaliczone

do

jest

schorzeniem

gruźlicy l i s z a j o w a t e j , tymczasem w
w i d z e n i a zaś istotnego

grupy,

toczeń

niewątpliwie

wadłiwy

to n p . tocznia gruźliczego

a p o t e m dopiero

drugiej

o d d z i e l n y c h o g n i s k a c h . Ponadto

jednakże

podobnie j a k w s z y s t k i e

o d d z i e l n y c h o g n i s k a c h . O d w r o t n i e , gruźlicę

rumieniowaty,

niczno-morfologicznym

bardzo prosty,

pierwszej mogą,

d r u g i e j , p o w s t a w a ć drogą k r w i . D o t y c z y

nego, powstającego
dowe

Boecka,

r u m i e n i o w a t a stwardniała,

wzrastającego
rumieniowatą

charakteryzuje

rumieniowaty pod
bliższym

tocznia

rozsia
obwo
stward

szerzenie

się

względem k l i gruźliczego

niż

o m a w i a n e j k l a s y f i k a c j i sąsiaduje z tą ostatnią. Z p u n k t u

jest o n r ó w n i e

odległy

od

tocznia gruźliczego,

j a k i od

gruźlicy

liszajowatej.
Jadassohn
wydaniu

35

chorób

niewątpliwie
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zauważył

(Jadassohn,

te

usterki
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klasyfikacyjne,

1938)

toteż

przytoczony

w

został

pośmiertnym
inny

podział.

Gruźlica
I . T a k z w a n e „ k l a s y c z n e " postacie gruźlicy
A . Toczeń

skóry:

gruźliczy,

B . Gruźlica

brodawkująca,

C . Gruźlica rozpływna
D . Gruźlica
a)

skóry

( z postaciami g u z o w a t y m i ) ,

prosówkowata;

wrzodziejąca,

b ) rozsiana.
zwane

„tuberkulidy"

A . Liszajowate,
B. Guzkowo-zgorzelinowe,
C.

Stwardniałe.

III. „Warunkowo"

anergiczne i hiperergiczne postacie gruźlicy

skóry:

A . T a k z w a n e sarkoidy i toczeń o d m r o z i n o w y .
B . Toczeń prosówkowaty

twarzy.

D o tej g r u p y dochodzą schorzenia o etiologii n i e ustalonej ostatecznie, j a k z i a r n i n i a k
obrączkowy
IV.
W

i liszaj

lśniący.

Schorzenia, które stawiano w

związek p r z y c z y n o w y z gruźlicą.

k l a s y f i k a c j i tej z d u m i e w a zaliczenie całej g r u p y d r u g i e j do tak z w a n y c h t u b e r k u 

lidów, w ó w c z a s gdy są to o d m i a n y n i e w ą t p l i w e j , k r w i o p o c h o d n e j gruźlicy skóry. Jeśli zde
cydujemy się n a utrzymanie pojęcia tuberkulidów,

to m u s i m y zaliczyć d o n i c h raczej całą

g r u p ę czwartą przytoczonej k l a s y f i k a c j i . D a l e j , z a l i c z a n i e tocznia p r o s ó w k o w a t e g o d o g r u p y
sarkoidów, choroby o w ą t p l i w e j etiologii gruźliczej i o d d z i e l a n i e go od tocznia z w y k ł e g o
i o d gruźlicy p r o s ó w k o w a t e j , a to tylko z r a c j i odmiennej ( i to n i e z a w s z e )
n a tuberkulinę —

odczynowości

jest, j a k się w y d a j e , rażącym pominięciem p o d s t a w o w y c h k l i n i c z n y c h cech

schorzenia i p r z e c e n i a n i e m d o k t r y n a k t u a l n y c h ( n a u k i o a l e r g i i ) n a d w y m o g a m i

życia.

D o d a ć można, że zasady k l a s y f i k a c y j n e są rozmaite d l a każdej z czterech g r u p w y m i e 
nionego

podziału;

tak w i ę c

postacie g r u p y

pierwszej

są wyodrębniane

n a podstawie

ich

cech k l i n i c z n y c h i m o r f o l o g i c z n y c h , g r u p a zaś trzecia n a podstawie z a c h o w a n i a się o d c z y n ó w
alergicznych, a w i ę c n a podstawie kryteriów b i o l o g i c z n y c h .

Poniżej przytaczam podział własny i krótką charakterystykę poszczegól
nych postaci gruźlicy skóry. Jest to podział kliniczno-anatomiczny.
A . Postacie wrzodziejące gruźlicy skóry:
1. Zespół pierwotny gruźliczy w skórze, ulcus tuberculosum primartum;
należą tu rzadkie przypadki zakażenia osobników wolnych od gruźlicy,
z wtargnięciem zarazka przez skórę.
2. Owrzodzenia z nadkażenia, ulcus tuberculosum e superinfectione,
niekiedy powstające przy wtargnięciu prątków z zewnątrz u osobników
o wysokiej odporności przeciwgruźliczej (chancre tuberculeux de surinfection).
3. Gruźlica wrzodziejąca właściwa, tuberculosis uleerosa propria, w po
staci tej powstają owrzodzenia skutkiem samonadkażenia (autoinfectio)
u osobników z załamaną odpornością przeciwgmźliczą.
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4. Gruźlica wrzodziejąca nietypowa, tuberculosis ulcerosa atypica; po
stać ta polega na powstawaniu zatorów gruźliczych w naczyniach krwionoś
nych i chłonnych z wytworzeniem ropnia i owrzodzenia; jest to zatem zej
ście gmźlicy krwiopochodnej, występującej w ogniskach pojedynczych lub
nielicznych.
B. Gruźlica rozpływna, tuberculosis colliquativa, polega na powstawa
niu martwicy rozpływnej i ropni zimnych.

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

1. Gruźlica rozpływna ogniskowa; polega na przejściu na skórę pro
cesu rozpływnego z ogniska głębszego.
2. Gruźlica rozpływna rozsiana; polega na zatorach w naczyniach
chłonnych i jest okresem początkowym gruźlicy wrzodziejącej nietypowej
i rozsianej.
C. Toczeń gruźliczy, tuberculosis luposa; jest to klasyczna gmźlicą
skóry o charakterystycznej budowie anatomicznej.
1. Postać pełzakowata jest najczęstsza i zazwyczaj występuje w ogniskacli nielicznych.
2. Postać rozsiana, tuberculosis luposa disseminata, powstaje
krwionośną i występuje w licznych ogniskach.

drogą

D . Gmźlicą guzowata, tuberculosis fungosa; postać tę cechuje bardzo
znaczny rozrost ziarniny gmźliczej i tendencja do zajmowania tkanek głęb
szych — ścięgien i kości.
E . Gmźlicą brodawkująca, tuberculosis verrucosa, powstaje przez nadkażenie (superinfectio) z zewnątrz i polega na powstawaniu rozrostów brodawkowatych; często rozszerza się ona drogami chłonnymi.
F . Gmźlicą krwiopochodna posocznicowa, tuberculosis haematogenes.
1. Toczeń prosówkowaty, lupoid miliaris, ta postać gruźlicy zawiera
drobne guzki, dotyczy zazwyczaj osobników anergicznych i ma przebieg
dobrotliwy; powstaje ona drogą krwionośną.
a. Lupoid miliaris disseminatus faciei;
h. Lupoid miliaris aggregatus.
2. Gmźlicą prosówkowata ostra, tuberculosis miliaris acuta, jest po
stacią analogiczną do gmźlicy prosówkowatej narządów wewnętrznych, ma
przebieg ciężki, występuje u osobników z załamaną odpornością przeciw
gmźliczą.
3. Gmźlicą liszajowata, tuberculosis lichenoides, jest to drobnogmdkowa, dobrotliwa, krwiopochodna postać, występująca u osobników o dużej
odporności przeciwgmźliczej.
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SZCZEGÓŁOWA

GRUŹLICY

SKÓRY

A. P o s t a c i e
wrzodziejące
gruźlicy
s k ó r y . Tuber
culosis exulcerans. Bardzo liczne postacie gruźlicy skóry mogą ulec owrzo
dzeniu, a jako przykłady tego przytoczyć można toczeń gmźliczy lub mmień
stwardniały; nie zalicza się ich jednak do gruźlicy wrzodziejącej skóry, gdyż
wytwarzanie owrzodzenia nie jest tu zjawiskiem stałym lub związanym
z istotą zmian; wręcz odwrotnie, rozpad i owrzodzenie wykwitów zależą m od
czynników dodatkowych i dla tego występowanie owrzodzenia może być uwa
żane jako powikłanie.
Do wrzodziejących postaci gmźlicy skóry zalicza się natomiast takie
zmiany, w których rozpad tkanki i wytworzenie owrzodzenia jest zjawiskiem
stałym, a przy tym związanytn z istotą zmian tkankowych i ze sposobem ich
powstawania. Można więc powiedzieć, że do wrzodziejących postaci gruźlicy
skóry zaliczone są zmiany, w których owrzodzenie jest sprawą pierwotną, te
natomiast, w których jest ono zjawiskiem wtórnym, nie są zaliczane do tej
grupy.
D o wrzodziejących postaci gmźlicy skóry należą następujące jej
odmiany:
1. Pierwotny zespół gruźliczy w skórze.
2. Owrzodzenia z nadkażenia u osobników z silną odpornością prze
ciwgruźliczą.
3. Gruźlica wrzodziejąca właściwa.
4. Gmźlicą wrzodziejąca nietypowa.
5. Ostra rozsiana gmźlicą wrzodziejąca.
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4. Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa, tuberculosis papulonecrotica; wielkogrudkowa, prowadząca do martwicy, krwiopochodna postać, występująca
u osobników z silną odpornością przeciwgmźliczą.
H . Rumień stwardniały, erythema induratum Bazin.
I . Toczeń rumieniowaty, erythematodes.
K . Gmźlicą stwardniała nietypowa, tuberculosis induratwa atypica:
1. Sarkoidy podskórne Darier—Roussy.
2. Sarkoidy skórne Boecka.
3. Ziarniniak obrączkowy, granuloma annulare.
4. Toczeń odmrozinowy, lupus pernio.
5. Lupoid naczyniowy, Angio-lupoid Brocą—Pautrier.

Gruźlica

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

I.

Pierwotne
Ulcus

skóry

owrzodzenie
gruźlicze
w
tuberculosum
primarium

skórze

Charakterystyka
ogólna.
Należą tu rzadkie przypadki
zewnętrznego zakażenia skóry osobników wolnych od gruźlicy; zmiany
powstające przy tym sposobie zakażenia pod względem swej istoty są iden
tyczne z kiłowym objawem pierwotnym.
Patogeneza.
Wobec tego że w naszej strefie geograficznej osob
nicy dorośli wolni od zakażenia gmźliczego należą do rzadkości, pierwotne
nacieczenie gmźlicze prawie nigdy nie jest widywane u nich. Również
u dzieci — mimo że te częściej od dorosłych wolne są od zakażenia gmźli
czego — pierwotny zespół gmźliczy w skórze jest zjawiskiem rzadkim. D l a
powstania jego konieczny jest szczególny zbieg okoliczności, tak więc widuje
się je na kolanach i na pośladkach u małych dzieci, zakażonych przy peł
zaniu po podłodze, na którą osobnicy prątkujący plują; niekiedy występuje
ta postać u dzieci na nosie i policzkach skutkiem dłubania; jednakże szcze
gólnie charakterystyczne, można powiedzieć klasyczne przypadki występują
u dzieci żydowskich w następstwie obecnie już rzadziej stosowanego rytual
nego obrzezania napletka, dokonanego przez rzezaka prątkującego; jak wia
domo, po obcięciu napletka rzezak zlizuje krew z ranki i w ten sposób może
przenieść zakażenie.
Pierwotna gruźlica skóry u osobników dorosłych jest zjawiskiem nie
zmiernie rzadkim i osobiście przypadku takiego nie spostrzegałem, a przy
padki przytoczone w piśmiennictwie nierzadko polegają na błędnej interpre
tacji zjawiska lub też na niewystarczającym zbadaniu chorego i nie dostar
czają nieodpartego dowodu, że chodzi o osobnika poprzednio nie zakażo
nego gmźlicą.
P r z e b i e g i o b r a z k l i n i c z n y z m i a n . Widoczne zmia
ny chorobowe występują po upływie lo—14 dni od chwili zakażenia, kiedy
to w miejscu wtargnięcia prątków wytwarza się naciek, a na nim krosta
szybko przekształcająca się w owrzodzenie. Może ona być mała, przypomi
nająca krostkę trądzika zwykłego (acne vulgańs) lub małą niesztowicę rop
ną; jeśli jednak miejsce uszkodzone było rozległe, a materiał zakażający
obfity, jak to bywa przy zakażeniu podczas obrzezania rytualnego, owrzo
dzenie może być duże, czasem nawet pełzakowate. Wygląd tych owrzodzeń
bywa nader rozmaity, zarysy nieregularne, brzeg niekiedy podryty, podstawa
miękka, wydzielina surowiczo-ropna, dno pokryte ziarniną atoniczną. Reasu
mując można powiedzieć, że nie wykazują one cech o tyle charakterystycz
nych, by ustalenie rozpoznania było możliwe na podstawie ich wyglądu.
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Począwszy od 2—4 tygodnia po zakażeniu, okoliczne gruczoły chłonne ule
gają obrzmieniu, kształt ich skutkiem wyraźnego przejścia stanu zapalnego
na torebkę gruczołu (periadenitis) może być zmieniony, wielkość ich osiąga
rozmiary śliwki, gruczoły sąsiadujące zlewają się i tworzą duży pakiet. Za
zwyczaj wkrótce występuje w nich serowacenie i rozmiękanie z przebiciem
na zewnątrz i wydzielaniem treści serowato-ropnej. W miejscu przebicia
powstaje przetoka, a nierzadko nawet owrzodzenie.

po
po

S t a n o g ó l n y . W zależności od nasilenia i zjadliwości zakażenia
oraz od stanu odporności stan ogólny chorych bywa rozmaity. Najczęściej
jednak rozwija się posocznica gmźlicza ostra, niekiedy z objawami skórnymi
w postaci ostrej gmźlicy prosówkowatej lub wrzodziejącej; częściej zakażenie
dotyczy wyłącznie narządów wewnętrznych. Stan chorych stopniowo pogar
sza się i po 4—8 miesiącach trwania choroby następuje zejście śmiertelne;
bardzo często w końcowym jej okresie dołącza się gmźlicze zapalenie opon
mózgowych.
Znacznie rzadziej ustrój opanowuje zakażenie i choroba przybiera prze
bieg przewlekły lub też wchodzi w okres zakażenia utajonego (Bruusgaard).
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R y c . 100.
P i e r w o t n y zespół gruźłiczy w skórze. N a łokciu w i d o c z n y jest naciek
p i e r w o t n y m o w r z o d z e n i u gruźłiczym; w pasze znajdują się duże o w r z o d z e n i a
zropiałych gruczołach chłonnych.
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O d a y n y tuberkulinowe są u tych chorych ujemne w okresie przedalergicznym, trwającym najczęściej około 12—14 dni. Podług R. Debrę czas trwa
nia okresu przedalergicznego zależy od obfitości materiału zakaźnego, jed
nakże nawet w najcięższych zakażeniach nie bywa krótszy od 6 dni, w zaka
żeniach łagodnych zaś trwa niekiedy 3—4 miesięcy.
Obraz histologiczny.
Z e względu na rzadkość tej postaci
gmźlicy skóry zmiany tkankowe nie zostały dokładnie zbadane i opinie auto
rów w tej sprawie są sprzeczne; osobiście nie miałem sposobności badania
takiego przypadku. Wydaje się jednak, źe sprawa przebiega w sposób na
stępujący: początkowo wytwarza się naciek nie wykazujący cech charakte
rystycznych dla ziarniny gmźliczej; złożony on jest z histiocytów, elementów
układu siateczkowo-śródbłonkowego, licznych komórek wielojądrzastych
i wykazuje dużą skłonność do martwicy rozpływnej. Zmiany te zaliczyć można
do odczynów gmźliczych przedalergicznych i ocenić jako zmiany najwcześniej
sze. Stopniowo cechy nacieku zmieniają się i w owrzodzeniu gmźliczym
pierwotnym, utrzymującym się już od kilku tygodni, stwierdza się obec
ność utkania gmźliczego. Tłumaczy się to rozwojem w tkankach stanu
alergii gruźliczej w stosunku do prątków. Prątki Kocha są w tym wykwicie
l i a n ę przez cały a a s jego istnienia.
R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie pierwotnego nacieaenia gmźliczego
w skórze jest tmdne zarówno z powodu jego rzadkości, jak i braku charakterystyanych cech morfologicznych. Niekiedy okolianości dodatkowe, jak
np. umiejscowienie zmian na prąciu po zabiegu obrzezania lub u dzieci na
kolanach i na pośladkach, ułatwiają rozpoznanie. Wobec tego, źe zmiany
kliniczne nie wykazują cech znamiennych, rozpoznanie zostaje ustalone na
podstawie badań bakteriologianych wydzieliny z owrzodzenia lub też gdy
rozwój choroby i objawy ogólnego zakażenia gmźliczego aż nazbyt wyraźnie
wykazują istotne tło sprawy. Z powyższego wynika, że dla waesnego usta
lenia rozpoznania trzeba wykonać badanie mikroskopowe wydzieliny w każ
dym przypadku owrzodzeń o etiologii nieustalonej. Wykrycie obecności
prątków Kocha ustala rozpoznanie zmiany gmźliczej, obfitość ich przema
wia za pierwotnym nacieczeniem gruźliaym; dla rozpoznania ostatecznego
konieane jest wyłąaenie poprzedniego zakażenia gruźliaego. W tym celu
wykonać należy odayny tuberkulinowe, ich wynik ujemny wyłącza bowiem
poprzednie zakażenie gmźlicą; odczyn dodatni już od poaątku obecności
owrzodzenia przemawia natomiast za istnieniem zakażenia poprzedniego.
Zmiana odaynu ujemnego na dodatni po kilku tygodniach trwania owrzo
dzenia świaday o powstawaniu alergii g m ź l i a e j i przemawia za zakażeniem
świeżym. Konieczne jest również zbadanie stanu okolianych gmczołów chłon-
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nych, które w nacieczeniu pierwotnym są obrzmiałe i wykazują tendencję
do martwicy rozpływnej. Wreszcie badanie ogólne, w szczególności zaś rentgenogram płuc, powinno wyłączyć istnienie objawów przebytego zakażenia
gruźliczego lub śladu zespołu pierwotnego.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy choroby następujące:

— zakażenia ropne zwykłe, jak niesztowicę, ropnie itd.; brak tu prąt
ków Kocha, ogólny stan chorych jest dobry, brak zmian swoistych w gmczołach, skłonność do samouleczenia;
— objaw pierwotny kiłowy: obecność krętków bladych w wydzielinie
z owrzodzenia; owrzodzenie ma kształt regularny, podstawę wyraźnie nacieczoną; wykazuje ono cechy charakterystyczne dla pierwotnego objawu
kiłowego; gruczoły chłonne okoliczne są powiększone, twarde, niebolesne
i nie wykazują tendencji do serowacenia;
— wrzód weneryczny: obecność prątków Ducreya, często ostry, ropny
stan zapalny okolicznych gruczołów chłonnych, ogólny stan chorego dobry.
Rokowanie.
Rokowanie w przypadkach pierwotnego owrzodze
nia gmźliczego jest zazwyczaj złe, choroba uogólnia się zawsze i najczęściej
ma ostry przebieg; występować mogą zmiany w narządach wewnętrznych
i osutki przybierające cechy ostrej gmźlicy krwiopochodnej, wrzodziejącej;
w okresie końcowym często dołącza się zapalenie opon mózgowych. Dodać
należy wszakże, że niekiedy schorzenie ma przebieg łagodny (Bruus
gaard), przybierając cechy choroby przewlekłej, a nawet bezobjawowej.
L e c z e n i e . Jeśli w otoczeniu chorego znajdują się osoby chore na
gruźlicę otwartą, chorego należy odosobnić dla uniknięcia nadkażeń. Chory
powinien przebywać w dobrych wamnkach higienicznych, odżywienia i kli
matu, leczenie ogólne powinno mieć na celu podtrzymanie sił obronnych
ustroju dla zapobieżenia uogólnieniu choroby. Wobec tego że są to chorzy
prątkujący, należy ich izolować.
Leczenie miejscowe polega na przyżeganiu owrzodzenia środkami żrą
cymi, z których na pierwszym miejscu postawić należy kwas mlekowy
3 0 — 5 0 % lub nawet czysty; jeśli owrzodzenie jest małe i umiejscowienie
na to pozwala, najlepiej wypalić je elektrokauterem, zniszczyć diatermokoagulacją lub wyciąć nożem elektrycznym.
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— wrzód gruźliczy z nadkażenia; w tym razie prątki w wydzielinie
z owrzodzenia są mniej liczne, gruczoły chłonne nie wykazują skłonności
do rozpadu, odczyny tuberkulinowe już od początku są dodatnie, co do
wodzi, że ustrój już poprzednio był zakażony gruźlicą; w płucach stwier
dza się zazwyczaj objawy przebytego lub czynnego zakażenia gmźliczego;
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C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Z punktu widzenia swej istoty
i sposobu powstawania ta postać gruźlicy jest identyczna z poprzednią, a za
tem z pierwotnym nacieczeniem gmźliczym w skórze, różniąc się od niego
jedynie tym, że powstaje u osobników już poprzednio zakażonych prątkiem
Kocha i znajdujących się w stanie silnej odporności tkankowej.
Sposób
powstawania
i cechy
kliniczne.
Zakaże
nie następuje z zewnątrz i dotyczy osobników z silną odpornością przeciw
gruźliczą; zwykle chodzi o osoby dorosłe lub młode w dobrym ogólnym
stanie zdrowia. Najczęstszym siedliskiem zmian są błony śluzowe jamy
ustnej lub narządów płciowych, chociaż mogą one być umiejscowione rów
nież i na skórze. Prątki przenikają przez miejsca uszkodzeń ciągłości powłok,
a sposób i czas zakażenia najczęściej nie zostają ustalone; w niektórych jed
nak przypadkach są one jasne, dotyczy to np. chorej opisanej przez Rochat,
u której po upływie 2—3 tygodni po stosunku płciowym z osobnikiem
dotkniętym gmźlicą narządów płciowych powstało gruźlicze owrzodzenie
w otoczeniu ujścia cewki. Spostrzeżenia takie są bardzo doniosłe dla ustale
nia czasu wylęgania owrzodzeń z nadkażeń. Wobec małej liczby takich spo
strzeżeń czas trwania wylęgania tmdno obecnie ustalić; prawdopodobnie jed
nak wynosi ono około kilku tygodni.
Cechy owrzodzenia są bardzo znamienne. Zazwyczaj jest to wykwit
okrągły, kształtu prawidłowego, wielkości rozmaitej, niekiedy dochodzący
do rozmiarów monety 5-złotowej, o dnie nacieczonym, twardawym, pokry
tym bujającą ziarniną; owrzodzenia nie są bolesne; okoliczne gruczoły chłon
ne są powiększone, twarde, niebolesne, nie ulegają jednak rozpadowi. Cechy
te, jak widać, bardzo przypominają pierwotny objaw kiłowy, toteż nazwa
nadawana tym zmianom przez Francuzów, chancre tuherculeux de surinjection, jest zupełnie uzasadniona.
Owrzodzenie takie utrzymuje się długi czas, niekiedy kilka miesięcy,
nie wykazując tendencji do wzrostu obwodowego; pod wpływem zabiegów
leczniczych lub nawet samoistnie stopniowo się zabliźnia.
Stan ogólny chorych pozostaje przeważnie dobry; nadkażenie to nie
wpływa na przebieg zakażenia gruźliczego i nie uogólnia się, jednakże
odczyny tuberkulinowe ulegają nasileniu.
Z m i a n y a n a t o m i c z n e . W piśmiennictwie znajdujemy mało
wskazówek dotyczących obrazu histologicznego omawianych owrzodzeń.
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Ryc. l o i . Początek wykwitu gruźliczego
z nadkażenia; wygląd zmiany l o dni po
zakażeniu przy sekcji.

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie owrzodzenia gruźliaego skutkiem
nadkażenia zewnętrznego jest bardzo trudne i może być ustalone nie na
podstawie jego cech klinicznych i morfologianych, lecz na zasadzie wyłą
czenia innych schorzeń oraz w wyniku przeprowadzenia badań pracownia
nych bakteriologicznych i histologicznych. W rozpoznaniu różnicowym
wchodzą w rachubę następujące schorzenia:
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W przypadkach, które miałem sposobność spostrzegać, zmiany polegały na
bardzo silnym bujaniu naskórka; czopy bujającego naskórka zagłębione były
w tkankę podścieliska tak głęboko, że miejscami sprawiały wrażenie nabłoniaka; górne warstwy naskórka złuszczyły się, odsłaniając szczyty brodawek
skóry właściwej, która począwszy od granicy skórno-naskórkowej aż do tkanki
podskórnej, wypełniona była komórkami nacieku złożonego z histiocytów,
komórek płazmatycznych i limfocytów, komórek nabłonkowatych i olbrzy
mich. Wyraźnego serowacenia lub typowych gruzełków gruźliczych nie spo
strzegałem; prątki Kocha w wydzielinie z owrzodzenia były bardzo nieliczne.
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— objaw pierwotny kiłowy: cechy morfologiczne owrzodzenia gruźli
czego z nadkażenia tak dalece przypominać mogą pierwotny objaw kiłowy,
że pierwszym przypuszczeniem rozpoznawczym jest zwykle zakażenie kiło
we, jednakże ujemny wynik poszukiwań krętków bladych, ujemny odczyn
wiązania dopełniacza po upływie 6 tygodni od chwili domniemanego zaka
żenia, wszystko to wyłącza zakażenie kiłowe;
— wrzód weneryczny: brak prątków Ducreya oraz odmienne zacho
wanie się gruczołów chłonnych wyłączają tę możliwość;
— nabłoniak: rozwój jego jest znacznie wolniejszy, a podstawa tward
sza; rozstrzyga jednakże wynik badania histologicznego;
— pierwotne owrzodzenie gruźlicze występuje prawie wyłącznie
u dzieci, prątki Kocha w wydzielinie jego są liczniejsze; w pierwszych
10—14 dniach odczyny tuberkulinowe są ujemne; okoliane gruczoły chłonne
ulegają rozmiękaniu;
— owrzodziały toczeń gruźliczy: czas trwania choroby znacznie dłuż
szy, przeważnie wieloletni już przed wystąpieniem owrzodzenia; na obwo
dzie jego widoczne są blizny i guzki toczniowe;
— owrzodzenie gruźlicze właściwe, tuberculosis ulcerosa proprta,
owrzodzenia te występują w ostatnich okresach rozwoju choroby u osobni
ków z otwartą gruźlicą, są liczne, bardzo bolesne, prątki w wydzielinie ich
występują bardzo obficie; stan ogólny chorych jest niepomyślny; okoliczne
gruczoły chłonne mogą nie reagować.
R o k o w a n i e . Rokowanie w przypadkach owrzodzeń z nadkaże
nia jest zwykle dobre, owrzodzenia nie wykazują bowiem tendencji do
wzrostu, do przeszczepienia się w otoczeniu, a często ulegają samouleczeniu.
Stan ogólny chorych również nie cierpi, nadkażenie to bowiem nie uogólnia
się, niekiedy jednak istniejące zmiany gruźlicze ulegają obostrzeniu.
Leczenie.
Chory powinien być umieszczony w warunkach wyłą
czających możliwość dalszych nadkażeń. Troska o ogólny stan zdrowia, wa
runki odżywiania, pracy i higieny domowej należą do najważniejszych zadań
lekarza i opiekunów chorego.
Leczenie ogólne polega na podawaniu tranu rybiego, przetworów wap
niowych i ogólnym leczeniu wzmacniającym. Wypróbować należy leczenie
calciferolem.
Leczenie miejscowe ma na celu zniszczenie możliwie szybkie i doszczętne
tkanki owrzodzenia, obfitującej w prątki Kocha. Jeśli jest to możliwe —
diatermokoagulacją lub elektrokauteryzacją; w przeciwnym razie można
stosować miejscowe środki przyżegające, a więc kwas trójchlorooctowy
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5 0 % lub czysty, kwas mlekowy 5 0 % lub stężony, chlorek cynkowy
1 0 — 2 0 % , chlorek antymonu stężony (stibtum chloratum).

3.

Gruźlica wrzodziejąca
Tuberculosis ulcerosa

właściwa
propria
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C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Gruźlicą wrzodziejącą właściwą
nazywamy owrzodzenia gruźlicze z nadkażenia, występujące u osobników
z gruźlicą otwartą płuc lub innych narządów, w końcowych okresach cho
roby z osłabioną odpornością przeciwgruźliczą.
Patogeneza.
Przy załamaniu się odporności przeciwgruźliczej
u osobników prątkujących, z dużą ilością prątków w wydzielinach i w wy
dalinach, z łatwością dojść może do zakażenia skóry i błon śluzowych w oto
czeniu otworów naturalnych. Wtargnięcie prątków do tkanek przez uszko
dzenie w ciągłości powłok prowadzi do powstawania owrzodzeń szybko sze- ,
rżących się i nie wykazujących tendencji do gojenia. Mechanizm powsta
wania zmian polega na nadkażeniu prątkami, pochodzącymi z ustroju cho
rego osobnika — superinjectio. Przypadki te różnią się więc od owrzodzeń
grupy poprzedniej (owrzodzenia z nadkażenia u osobników z wysoką odpor
nością przeciwgruźliczą) stanem odporności i sposobem zakażenia: w grupie
poprzedniej chodzi o zakażenie z zewnątrz, a zatem prątkami obcymi ustro
jowi, stan zaś odporności chorego jest dobry; we właściwej gruźlicy wrzodziejącej ma natomiast miejsce samozakaźenie, odporność przeciwgruźlicza jest
natomiast zachwiana.
Przebieg kliniczny
i o b j a w y . Typowym siedliskiem
zmian są błony śluzowe i skóra w otoczeniu otworów naturalnych, a więc
błona śluzowa jamy ustnej i warg, okolica odbytu oraz błony śluzowe na
rządów płciowych. Tłumaczy się to obecnością prątków Kocha w ślinie,
kale i moczu w przypadkach gruźlicy płuc, przewodu pokarmowego lub na
rządu moczowo-płciowego.
Na błonie śluzowej jamy ustnej, gdzie są one najczęstsze, owrzodze
nia umiejscowione są na wargach, w kąciku ust, na bocznych powierzchniach
języka, w okolicach drażnionych przez zęby i protezy, rzadziej na jego grzbie
cie, pod językiem i na podniebieniu. Początku występowania zmian lekarz
zazwyczaj nie spostrzega, rozwój ich jest bowiem szybki; jeśli jednak chory
znajduje się stale w obserwacji lekarza, widuje się niekiedy zmiany świeże.
Polegają one na zjawieniu się żółtawego lub żółtobrunatnego nacieczenia
lub krostki wielkości i — 2 mm, wkrótce ulegających rozpadowi z wytwo-
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rżeniem owrzodzenia. Owrzodzenia te szybko wzrastają i w ciągu kilku dni
osiągają wielkość monety lo—20-groszowej, czasem jednak znacznie więk
szą, tak że niekiedy otoczenie odbytu na szerokości dłoni łub błona śluzowa
warg w całości są owrzodziałe. Po pewnym czasie owrzodzenia zatrzymują
się i pozostają przez długi czas bez zmian; jednakże pod wpływem roz
maitych okoliczności, jak np. chorób gorączkowych, drażnienia błon śluzo
wych lub niepomyślnego przebiegu choroby, następuje okres nowego ich
wzrostu, a w sąsiedztwie bliższym łub dalszym mogą powstawać owrzodze
nia nowe. W ten sposób, powiększając się okresowo, utrzymują się one
czas bardzo długi, nie wykazując tendencji do gojenia samoistnego.

Ryc. 102. Wrzód gruźliczy z nadkażenia, ulcus tuberculosum e superinfectione. M a on cechy wykwitu buja
jącego i przypomina objaw pierwotny. Odporność prze
ciwgruźlicza u tych cborych jest wysoka;
gruczoły
chłonne podszczękowe są powiększone.

Owrzodzenia te są bardzo bolesne; kształt ich jest niecharakterystyczny,
w zależności od umiejscowienia — szczelinowaty, okrągły, a najczęściej
zatokowaty; podstawa miękka, prawie nie nacieczona, dno owrzodzenia po
kryte jest ziarniną, krwawi i ropieje. Niekiedy, bynajmniej nie zawsze, na
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Odczyny tuberkulinowe u tych chorych są zazwyć?aj dodatnie, jeśli
jednak chory nie reaguje na tuberkulinę, jest to objaw prognostycznie nie
korzystny.
Zmiany anatomiczne.
W obrazie histologicznym stwier
dza się obecność głębokiego ubytku, dno którego wytworzone jest przez
ziarninę wykazującą budowę gruźliczą. Śmiało można powiedzieć, że ze
wszystkich zmian gruźliczych w skórze, w owrzodzeniach gruźliczych wła
ściwych stwierdza się budowę najbardziej typową dla gruźlicy. Są tu dobrze
ograniczone nacieki, zawierające w części centralnej komórki olbrzymie,
a na zewnątrz nabłonkowate, limfocyty i komórki płazmatyczne.
W naczyniach krwionośnych powstaje zapalenie, przejawiające się
w nacieczeniu i zgrubieniu ścianek.
R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie owrzodzeń gruźliczych jest łatwe;
opiera się ono na stwierdzeniu u chorego gruźlicy płuc lub innych narządów
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ich dnie lub w otoczeniu widuje się żółte ziarenka wielkości łebka szpilki.
Twory te, opisane przez francuskiego autora Trelat i noszące jego imię
(grains de Trelat — ziarna Trelat) są naciekami gruźliczymi, czyli gruzełkami wykazującymi dużą skłonność do rozpadu. Jest ich dużo na dnie
i w otoczeniu owrzodzeń czynnych, nie ma ich natomiast na owrzodzeniach,,
wzrost których uległ zatrzymaniu.
Niekiedy, zwłaszcza u osobników starszych, prątkujących od dłuższego
czasu, stopniowo rozwijają się rozległe owrzodzenia, pokrywające podnie
bienie i błonę śluzową policzków w całości; dno ich zazwyczaj pokrywa się
ziarniną bujającą, tak że całe owrzodzenie przekształca się stopniowo w brodawkującą powierzchnię. Owrzodzenia gruźlicze na narządach płciowych
występują stosunkowo najrzadziej i nie wykazują szczególnych cech morfo
logicznych.
W wydzielinie owrzodzeń młodych oraz znajdujących się w okresach
wzrostu znajdują się łiane prątki Kocha; w owrzodzeniach ustalonych
i trwających czas dłuższy jest ich mało.
Gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa nie wykazują zmian, nie są
bolesne i nie powiększają się. Jest to zrozumiałe wobec słabej odporności
ogólnej tych chorych.
P r z e b i e g z m i a n i o g ó l n y s t a n c h o r y c h . Owrzo
dzenia gruźlicze należą do zmian bardzo ciężkich, występują bowiem u osob
ników w daleko posuniętych okresach gruźlicy rozpadowej, nie wykazują
tendencji do gojenia się, są oporne na leczenie i sprawiają duże dolegliwości.
Same przez się nie wypływają one jednak na stan ogólny chorych, który
zależy głównie od zmian w narządach wewnętrznych.
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i obecności owrzodzeń w okolicach stykających się z wydzielinami i wyda
linami obfitującymi w prątki K<x;ha. Ustalenie rozpoznania na podstawie
morfologicznych cech owrzodzenia może być natomiast trudne. W rozpo
znaniu różnicowym uwzględnić należy:
— toczeń owrzodziały; rozwija się on znacznie wolniej; na błonach ślu
zowych sąsiadujących z owrzodzeniem stwierdza się blizny lub guzki gruź
licze; ogólny stan chorych może być dobry;
— owrzodzenia weneryczne sprawić mogą duże trudności rozpoznaw
cze w razie umiejscowienia na narządach płciowych oraz w otoczeniu odby
tu; jedynym pewnym sposobem ustalenia rozpoznania jest badanie bakte
riologiczne;
— owrzodziałe kilaki języka umiejscowione są zwykłe w części środko
wej języka, rzadziej na powierzchniach bocznych i na czubku; nacieczenie
ich podstawy jest znacznie większe, skłonność do wzrostu obwodowego wy
bitniejsza; aęsto język wykazuje inne zmiany kiłowe; wydzielina z owrzo
dzenia jest mniej obfita, a w centralnej jego części widuje się niekiedy czop
nekrotycznej oddzielającej się tkanki; wydzielina nie zawiera prątków Ko
cha; naturalnie nie należy zaniedbać ogólnego zbadania chorych;
— afty rzadko nastręczają trudności rozpoznawcze; zazwyczaj są to
owrzodzenia bardzo powierzchowne, małe, kształtu okrągłego lub owalnego,
0 dnie sadłowatym, nie ziarninującym; afty bardzo duże mają przebieg ostry
1 silny naciek podstawy.
L e c z e n i e . Główną uwagę zwrócić należy na stan ogólny chorych,
uleczenie bowiem owrzodzeń bez poprawy stanu ogólnego jest bądź nie
możliwe, bądź bezcelowe. Dodać jednak należy, że leczenie ogólne rokuje
mało widoków na powodzenie, chodzi bowiem o chorych w ciężkim stanie.
Zasadą naczelną jest izolowanie tych chorych, są to bowiem zawsze siewcy
prątków Kocha. Leczenie dietetyczne i klimatyczne winno być stosowane
w miarę możliwości. W czasach ostatnich widywałem bardzo dobre wyniki
po stosowaniu u tych chorych calciferolu 3 r. dziennie po 50.000 jednostek
doustnie.
Leczenie miejscowe polega na niszaeniu dna owrzodzenia i jego brze
gów aż do tkanki zdrowej. W zależności od wielkości i umiejscowienia
owrzodzenia można użyć rozmaitych sposobów; jeśli owrzodzenie jest małe
i umiejscowione na skórze, najlepiej zniszczyć go całkowicie przy pomocy
diatermokoagulacji; rzadko jest to możliwe, zazwyczaj bowiem owrzodzenia
są liczne i umiejscowione na języku, na wargach lub w otoczeniu odbytu,
gdzie głębokie zniszczenie tkanek jest trudne, a nawet przeciwwskazane,
dno ubytku pozostaje bowiem wkrótce ponownie zakażone prątkami wyda559
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lanymi z plwociną lub kałem. W tych wypadkach należy stosować przyżeganie bardziej powierzchowne, lecz czas dłuższy, by całkowicie zniszczyć
warstwy zakażone prątkami Kocha. Przyżegać można elektrokauterem, termokauterem Paquelina lub środkami chemicznymi, z których najczęściej
w użyciu są kwas mlekowy 2 0 — 5 0 % lub czysty, przy czym stężenie jego za
leży od rozległości owrzodzeń; kwas trójchlorooctowy 1 0 — 5 0 % lub czy
sty; nadmanganian potasowy sproszkowany lub w postaci pasty:

1:100.000.

Stosowanie środków żrących powinno być przerwane z chwilą rozpo
częcia się epitelizacji owrzodzeń. Wobec tego, że przyżegania są zawsze
bolesne, należy znieczulić dno owrzodzenia, smarując je 5—10 minut przed
przyżeganiem 5 % rozczynem nowokainy. Ze względu na ogólny stan cho
rych leczenie tuberkuliną i przetworami złotowymi jest przeciwwskazane.
Naświetlania natomiast promieniami X w dawkach małych, a więc 50 r na
dawkę co 10 dni, przynoszą chorym ulgę i , zdaniem moim, przyspieszają
proces gojenia owrzodzeń. Ogólna dawka, do jakiej można dojść, nie prze
kracza 200 r, po czym trzeba zarządzić 2 — 3 miesięczną przerwę w naświe
tlaniach.

4.

Gruźlica wrzodziejącą
nietypowa
Ulcus tuberculosum
atypicum

T e r m i n o l o g i a . Nazwa ,,gruźlica wrzodziejącą nietypowa"
zawdzięcza swe istnienie chęci przeciwstawienia tych owrzodzeń — owrzodzeniom powstającym skutkiem samonadkaźenia na błonach śluzowych
i w otoczeniu otworów naturalnych u osobników prątkujących. Te przypadki,
znane od dawna, uważane były za właściwą, czyli typową gruźlicę wrzodzie
jącą; dla uniknięcia nieporozumień diagnostycznych, owrzodzenia gruźlicze
powstające w sposób odmienny nazwano gruźlicą wrzodziejącą nietypową.
Mechanizm
powstawania.
Gruźlica wrzodziejącą niety
powa występuje u osobników dorosłych, zwłaszcza u kobiet, rzadziej u mło560
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Rp.: Kalii hypermanganici pulv., Glycerini, Amyli tritici aa.
Można przyżegać również chlorkiem cynkowym w rozczynie alkoholo
wym 2 0 — 3 0 % . Przyżegania takie należy powtarzać co kilka dni aż do cał
kowitego oayszczenia dna owrzodzenia oraz do zniknięcia prątków w jego
wydzielinie. Owrzodzenia w otoczeniu odbytu należy posypywać jodofor
mem. Ostrowski polecił przykładanie przymoczek z rozczynu tuberkułiny
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dzieży; dotyczy ona przeważnie osobników w dobrym stanie zdrowia, ma
przebieg dobrotliwy, co tłumaczyłbym wysoką odpornością przeciwgruźliczą
ogółnoustrojową. Owrzodzenia te powstają nagle, skutkiem zatorów prąt
ków w naayniach krwionośnych. Prowadzi to do rozwoju ziarniny gruźliaej z dużą skłonnością do rozpadu i do powstawania owrzodzeń.

Ryc. 103. Wrzód gruźliczy nietypowy, ulcus tuberculosum
atypicum.
Nie ma on charakterystycznych cech morfologicznych; rozpoznanie
zostaje ustalone na podstawie wyłączenia innych chorób i badania
histologicznego.

Cechy k l i n i c z n e .
Owrzodzenia te mogą być umiejscowione
w rozmaitych okolicach skóry, szaególnie częste są jednak na kończynach;
zazwyczaj są one nieliczne, nierzadko pojedyńcze. Powstają niespodziewa36
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Ryc. 104.

Obraz histologiczny środkowej czgści owrzodzenia z ryc. 103; rozległy
naciek limfo- i histiocytarny. X n o .

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Na podstawie nielicznych przypad
ków zbadanych histologicznie, powiedzieć można, że środkowa część owrzo
dzenia zazwyczaj wykazuje jedynie objawy rozpadu tkanki i obecność ziar
niny bez cech swoistych; brzeg owrzodzenia ma natomiast budowę charakte
rystyczną dla ziarniny gruźliczej. Stwierdza się tu dobrze ograniczone gruzełki złożone z komórek nabłonkowatych, olbrzymich i limfocytów. Naaynia krwionośne środkowej części owrzodzenia wykazują zmiany w postaci
562
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nie i rozwijają się szybko bez widocznych przyczyn, czasem jednak po ura
zach. Początkowo powstaje naciek w skórze i w tkance podskórnej, szybko
ulegający rozpadowi z wytworzeniem owrzodzenia. Owrzodzenia te mają
rozmiary rozmaite, najczęściej wielkość ich nie przekracza powierzchni dłoni.
Kształt ich jest nieregularny, często festonowaty, co nadaje im podobieństwo
do zmian występujących w kile trzeciorzędnej; owrzodzenia te nie posiadają
żadnych cech charakterystycznych, nierzadko określa się je jako owrzodze
nia o cechach „torpidnych"; dno ich pokryte jest ziarniną atoniczną, brzegi
są niekiedy podryte, wydzielina dna fest ropna lub krwawa. Sięgać one mogą
do tkanki podskórnej.
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bujania błony wewnętrznej — endoarterihis i nacieczenia ścianki tętnic ko
mórkami limfoidałnymi.
Rozpoznanie owrzodzeń gruźliczych nietypowych ustala się na podsta
wie wykrycia prątków Kocha w wydzielinie owrzodzeń oraz obecności ziar
niny gruźliczej w jego brzegach.

Ryc. 105. Wrzód gruźliczy nietypowy; obraz histologiczny
owrzodzenia z ryc. 103; naciek wykazuje tendencję do sero
wacenia, ograniczenie jego jest dobre, obecne są komórki
olbrzymie. X . n o . Brzeg owrzodzenia.

W rozpoznaniu różnicowym wyłączyć należy owrzodzenia następujące:
— kiłę trzeciorzędną pełzakowatą; zarysy owrzodzeń są tu nerkowate
lub podkowiaste, brzeg ich jest wałowały, nacieczony, wzrost obwodowy
szybszy, budowa jest często mozaikowata; wynik badania surowicy krwi
podług Wassermanna, wydzieliny z owrzodzenia na obecności prątków
i tkanki może być pomocny lub nawet rozstrzygający w ustaleniu rozpo
znania;
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B.

Gruźlica

rozpływna

Tuberculosis

colliquativa

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Gruźlica rozpływna jest jedną
z najczęstszych odmian gruźlicy skóry; polega ona na występowaniu w skórze,
zwłaszcza zaś w tkance podskórnej, nacieków gruźliczych, wykazujących dużą
tendencję do martwicy rozpływnej, do rozmiękania z wytworzeniem ropnia
zimnego, a po przebiciu się jego na zewnątrz — przetok i owrzodzeń. Prze
bieg jej jest długotrwały, łecz dobrotliwy, nie wpływający na stan ogółny
chorych.
Etiologia
i patogeneza gruźlicy
rozpływnej.
Na kontynencie europejskim gruźlicę rozpływną wywołuje zazwyczaj prątek
gruźlicy ludzkiej, natomiast w Anglii i w Danii częściej szczep bydlęcy.
Powstać może ona w sposób dwojaki; niekiedy zakażenie skóry następuje
skutkiem szerzenia się prątków drogami krwionośnymi, co jest jednak zja
wiskiem rzadkim i spostrzeganym prawie wyłącznie u dzieci i u osobników
starszych z ciężką gruźlicą narządów wewnętrznych w okresie załamania
się odporności przeciwgruźłiaej. Znacznie częściej zmiany te przechodzą na
skórę przez styczność lub przez ciągłość z narządów głębszych — z kości,
z gruczołów i naczyń chłonnych. Autorzy niemieccy zaliczali gruźlicę roz
pływną do wtórnej gruźlicy skóry i przypuszczali, że powstaje ona zawsze
wskutek przejścia sprawy gruźliczej z narządów głębszych na skórę; obecnie
wiemy, że również w tkance podskórnej i w skórze właściwej mogą powsta
wać pierwotne nacieki gruźlicze, ulegające martwicy rozpływnej i rozpadowi.
O b r a z k l i n i c z n y i p r z e b i e g z m i a n . Zmiany umiej
scowione są najczęściej na szyi i na kończynach, rzadziej na tułowiu, w pach
winach, w sąsiedztwie kręgosłupa, jeśli zmiany pierwotne dotyczą kręgów.
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•— owrzodzenia ropne (pyodermia ulcerosa); zróżnicowanie zostaje
ustalone na zasadzie badań pracownianych; różnicowanie zaś na podstawie
cech klinicznych jest trudne, obydwie odmiany owrzodzeń są bowiem bardzo
podobne;
— sporotrychoza tworzy ropień z licznymi przetokami, rzadko nato
miast powstaje właściwe owrzodzenie; w wydzielinie stwierdza się obecność
grzyba sporotrychowego.
Leczenie polega na zniszczeniu chorej ziarniny przyżeganiem, a następ
nie na naświetlaniu promieniami granicznymi w ilości 2000—4000 r. Ko
nieczne jest ogólne zbadanie chorego dla wykrycia źródła zatorów i stoso
wania leczenia ogólnego. Przepisać należy leczenie calciferolem.
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na bocznych częściach klatki piersiowej, jeśli wychodzą one z żeber; najrzad
sze są one na skórze głowy.
Postać łimfopochodna i krwiopochodna, spotykana u dzieci i u doro
słych w końcowych okresach choroby, występuje nagle, niekiedy bez zwiastu
nów i bez przyczyn widocznych, czasem jednak, zwłaszcza u dzieci, po za
ziębieniu, grypie, krztuścu łub po innych ostrych chorobach zakaźnych.
W tkance podskórnej, rzadziej w skórze właściwej, powstają nacieki w po
staci dobrze ograniaonych, bolesnych przy ucisku guzów wielkości grochu
lub fasoli, szybko powiększających się i osiągających w przeciągu kilku ty
godni wielkość orzecha laskowego. Guzy te są dobrze ograniczone, skóra
nad nimi początkowo nie jest zmieniona, w miarę jednak powiększania się
i zbliżania się nacieków do powierzchni uwypukla się, przybiera barwę sinoczerwoną i cieńczeje. Spoistość guzów, początkowo twarda, stopniowo staje
się elastyczna i miękka, na szczycie ich występuje chełbotanie, a wkrótce
przebijają się one na zewnątrz, wydzielając płyn surowiczo-ropny lub krwa
wy, zawierający szczątki martwiczych tkanek. Otwór wydzielający treść rop
nia wkrótce zasklepia się lub wytwarza przetoki; czasem w sąsiedztwie ich
powstają przetoki nowe, skutkiem czego pokrywa ropnia może być usiana
licznymi wąskimi przetokami wydzielającymi płyn surowiczo-serowaty. Roz
pad nacieku w gruźlicy rozpływnej krwiopochodnej jest szybki i prowadzi
do powstawania owrzodzeń, które zaliczyć można do nietypowych owrzo
dzeń gruźliczych (ulcus tuberculosum atypicum). Po zagojeniu owrzodze
nia lub przetoki powstaje gładka lub gwiaździsta blizna głęboko wciągnięta,
czasem dochodząca do kości (policzkowych lub kości czaszki).
Niekiedy powstają liczne ogniska rozsiane nieregularnie na kończynacla i na tułowiu, rzadziej pojedyńcze — stosunkowo często umiejscowione
na twarzy, gdzie imitują zropiałe kaszaki.
Gruźlica rozpływna powstająca skutkiem przejścia nacieku narządów
głębszych na skórę jest postacią bardzo częstą, niejako klasyczną. Początkowo
powstaje twardy, dobrze ograniczony od otoczenia naciek przesuwalny na
tkankach głębszych, pokryty skórą nie zmienioną, często nieco bolesny przy
ucisku. Naciek ten powiększa się z rozmaitą szybkością, najczęściej jednak
proces ten jest powolny i dopiero po kilku miesiącach guz osiąga wielkość
orzecha, skóra nad nim czerwienieje, potem staje się sinawa, cieńczeje,
a wreszcie następuje przebicie ropnia z wydzieleniem płynu surowiczo-ropnego. W końcu powstaje przetoka prowadząca do jamy nieregularnej, wielokomorowej. Ilość wydzieliny stopniowo zmniejsza się i zmienia swe cechy,
stając się surowiczą. Niekiedy cała pokrywa ropnia ułega martwicy, skutkiem
czego powstają owrzodzenia ropiejącej o kształcie nieregularnym, zatokowa565
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tym, o dnie pokrytym ziarniną atoniczną, o brzegach podminowanych, zwi
sających nad dnem owrzodzenia; często są one pokryte grubymi brudźcowymi
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Ryc.

io6.

Gruźlica

rozpływna; sraugowaty układ owrzodzeń
typowym; owrzodzenia atoniczne.
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stmpami. Nierzadko owrzodzenia sąsiadujące ułożone są smugowato wzdłuż
przebiegu naczyń chłonnych, którymi szerzy się zarazek. Niekiedy prątki
Kocha zawarte w wydzielinie z ropnia zakażają ścianki przetoki lub brzeg
owrzodzeń, skutkiem czego w ich otoczeniu powstaje toczeń gruźliczy.
Owrzodzenia te utrzymują się zazwyczaj bardzo długo, nie wykazując
tendencji do bliznowacenia, jednak po kiłku lub kilkunastu miesiącach ule-

Ryc. 107. Rozległe owrzodzenia w gruźlicy rozpływnej. Zwrócić uwagę
na dobry stan ogólny chorego, smugowaty układ owrzodzeń, podmino
wane, wiotkie brzegi.

gają zagojeniu, tworząc bliznę nierówną, gwiaździstą, beleczkowatą, a często
pokrytą mostkami naskórka.
W chorej okolicy stwierdza się obecność powiększonych gruczołów
chłonnych, ognisk gruźliczych kostnych, zmian ścięgna, z których schorzenie
567
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przeszło na skórę. Ogniska gruźlicy rozpływnej mają zazwyczaj charaktery
styczne umiejscowienie i układ. Sadowią się one szczególnie często w okolicy
podszczękowej i nadobojaykowej, tam zatem, gdzie naczynia i gruczoły
chłonne są lianę, a zakażenia łatwe skutkiem przechodzenia prątków do
narządu chłonnego przez zęby próchnicowe. Nierzadkim siedliskiem tych
zmian są pachwiny, okolica kolanowa oraz miejsca sąsiadujące z licznymi
gruczołami chłonnymi.

• Ryc. i o 8 . Ognisko gruźlicy brodawkującej w otoczeniu paznokcia, ognisko
gruźlicy rozpływnej w przebiegu naczyń chłonnych u nasady kciuka.

zmian jest jasny. Prątki Kocha, przechodzące do naayń chłonnych z ogniska
gruźlicy brodawkującej na palcu, wytwarzają zatory, w otoczeniu których
powstaje stopniowo rozpadający się naciek gruźliay, owrzodzenia i charakterystyane przetoki. Drugą bardzo częstą postacią gruźlicy rozpływnej są
ogniska powstające na policzkach, 3 — 4 cm na zewnątrz od kącika jamy
ustnej. W tych przypadkach istnieje zawsze toczeń skóry nosa, a jeszae
częściej błony śluzowej jamy nosowej. Prątki Kocha szerzące się drogami
chłonnymi w kierunku okolicy podszczękowej zatrzymują się w naczyniach
568
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Nader charakterystyczną postacią gruźlicy rozpływnej jest występująca
wzdłuż przebiegu naczyń chłonnych na kończynach w przypadkach gruźlicy
brodawkującej na palcach stopy lub dłoni. Mechanizm powstawania tych
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chłonnych skóry policzka w miejscach skupienia tkanki chłonnej (Ramel)
i tu wywołują nacieczenie i rozpad. Wreszcie w razie zajęcia błony śluzowej

Ryc. 109.

Ogniska gruźlicy rozpływnej wychodzące 2 woreczków Izowych
i w miejscu klasycznym nazewnątrz kącików jamy ustnej.

nosa prątki często przechodzą na woreczek łzowy i jego otoczenie, wywołując
ognisko gruźlicy rozpływnej w sąsiedztwie wewnętrznego kąta oka.
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S t a n o g ó l n y c h o r y c h . Gruźlica rozpływna występuje znacz
nie częściej u dzieci i u młodzieży niż u dorosłych, dotyczy to zwłaszcza po
staci wychodzących z gruczołów chłonnych i z ognisk kostnych. Większą
skłonność do niej wykazują osobnicy o konstytucji limfatycznej, blondyni
z nieco nadmiernie rozwiniętą, ciastowatą podściółką tłuszczową. U osob
ników starszych stosunkowo często rozwija się zapalenie naczyń chłonnych
kończyn z wjrtworzeniem ropni na ich przebiegu w przypadkach gruźlicy
brodawkującej.
Stan ogółny chorych z gruźłicą rozpływną bywa rozmaity; nierzadko
powstaje ona u osobników z dobrym stanem ogólnym zdrowia i o dobrotli
wym przebiegu zakażenia gruźliczego; dotyczy to w szczególności gruźlicy
rozpływnej umiejscowionej, przechodzącej na skórę z gruczołów chłonnych.
Niekiedy jednak gruźlica rozpływna rozwija się u osobników o podupadłym
ogólnym stanie zdrowia; u takich widuje się zazwyczaj l i a n ę ogniska, roz
rzucone w rozmaitych okolicach ciała; i tu jednak uderza stosunkowo do
brotliwy przebieg zmian gruźliczych w porównaniu z ich rozległością i obfi
tością.
Odczyny tuberkulinowe są u tych chorych zazwyczaj silnie dodatnie;
anergię na tuberkulinę widuje się w przypadkach o zmianach szczególnie
rozległych i z daleko posuniętą gruźlicą płuc. Chorzy ci zwykle nie gorącz
kują, stan gorąakowy zaś zależy od współistniejących zmian w płucach.
U osobników młodocianych z gruźlicą rozpływną nierzadko stwierdza się
gruźlicę liszajowatą lub guzkowo-zgorzelinową.
Zmiany
h i s t o l o g i c z n e . W głębokich warstwach skóry
właściwej, a aęściej w tkance podskórnej, znajduje się naciek, część centrałna którego ulega wczesnej i bardzo wybitnej martwicy skrzepowej i roz
pływnej. Zwykle naciek taki otacza szczątki naczynia chłonnego lub żylnego,
wykazanie którego udaje się przy barwieniu włókien elastycznych. Wśród
tych rnas serowatych stwierdza się obecność pojedyńaych komórek olbrzy
mich, a w guzach starych liczne leukocyty wielojądrzaste. Masa serowata
otoczona jest wałem limfocytarnym, w którym można stwierdzić komórki
płazmatyczne, olbrzymie i nabłonkowate, ułożone w typowe dla gruźlicy
skupienia — gruzełki. W guzach starszych napływ ciałek ropnych staje się
coraz większy i po pewnym czasie martwica skrzepowa przechodzi w roz
pływną.
R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie gruźlicy rozpływnej jest łatwe, jeśli
zmiany są rozległe, trwają czas dłuższy i ułożone są w okolicach typowych.
Oparte jest ono na stwierdzeniu ropni zimnych, nacieków wykazujących ten
dencję do rozmiękania, owrzodzeń o przebiegu przewlekłym, opatrzonych
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brzegami podminowanymi, wiotkimi, sinawoczerwonymi; na obecności prze
tok i nacieczeń ułożonych wzdłuż przebiegu naczyń chłormych chorej oko
licy; często skóra jest na obszernej przestrzeni podminowana, wytwarzają
się chełboczące ropnie, wydzielające po pęknięciu treść surowiczo- ropną.
Nierzadko w sąsiedztwie przetok i owrzodzeń widoczne są ogniska tocznia
gruźliczego. Przypadki takie wykazują cechy tak charakterystyczne, że nie
zachodzi obawa popełnienia błędu rozpoznawczego, toteż rozważania z za
kresu rozpoznania różnicowego uważam tu za zbyteczne. Przypadki niety
powe oraz znajdujące się w początkowym okresie rozwoju, kiedy istnieje
pojedyńczy ropień łub guz, mogą natomiast sprawić duże trudności roz
poznawcze.

Ryc. i i o .

Ognisko gruźlicy rozpływnej w otoczeniu naczynia; wyraźnie
niczony naciek gruźliczy. X n o .

odgra

Rozpoznanie przypadków nietypowych zazwyczaj zostaje ustalone do
piero na podstawie dłuższej obserwacji chorego i przez wyłączenie szeregu
innych schorzeń; wchodzić tu mogą w rachubę choroby następujące:
— Promienica skóry i tkanki podskórnej w początkowym okresie roz
woju może przypominać naciek podobny do spostrzeganego w gruźlicy roz
pływnej skóry; jednakże ogniska promienicy rozwijają się znacznie szyb
ciej i po upływie 4 — 6 tygodni zazwyczaj istnieją już przetoki; ognisko gruź571
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licy rozpływnej w tym czasie nie wykazuje jeszcze klinicznych objawów
rozpadu; naciek w promienicy jest znacznie twardszy; treść ropni i wydzie
lina z przetok w przypadkach promienicy jest ropna i zawiera charaktery
styczne żółte ziarna, w których badanie mikroskopowe z łatwością wykazuje
skupienie grzybni lub charakterystycznych kolb.

— Kilaki; przebieg ich jest szybszy, objawy zapalne wyraźniej za
znaczone, nacieczenie wykazuje spoistość znacznie większą, po przepęknięciu kilaka w ciągu kilku dni wydziela się treść nader charakterystyczna —•
ciemnobrunatna, ciągnąca się. W centralnej części przepękniętego guza
widuje się czop tkanki martwiczej, złączony z tkankami głębszymi i stop
niowo oddzielający się. Owrzodzenia powstające w następstwie przepękniętych kilaków mają brzegi twarde, nacieczone, wykazujące skłonność do
wzrostu obwodowego z wytwarzaniem figur o kształcie nerek lub podko
wy; zwrócić należy uwagę na objawy dodatkowe oraz na wynik badań pra
cownianych. Zmiany gruźlicze częstokroć umiejscowione są nad gruczołami
chłonnymi, które są powiększone, leżą pojedyńczo, często ulegają rozmię
kaniu. W kile trzeciorzędnej gruczoły chłonne rzadko są zmienione, jeśli
jednak to następuje, tworzą one duży, twardy pakiet o kształcie nieregular
nym, nie wykazujący tendencji do rozpadu.
Niekiedy pewną doniosłość posiada zróżnicowanie blizn powstających
w następstwie kilaków i gruźlicy rozpływnej. Pierwsze są zazwyczaj gładkie,
niekiedy mają zarysy podkowiaste lub nerkowate, brzeg ich nierzadko bywa
przebarwiony; blizny po gruźlicy rozpływnej są częstokroć beleczkowate,
brzeg ich jest zygzakowaty i nierówny wskutek obecności drobnych wyrośli
i języczków naskórkowych; blizny te nierzadko są gwiaździste, a czasem
zrośnięte z tkankami głębszymi.
L e c z e n i e . Wynik leczenia gruźlicy rozpływnej zależy od rozległo
ści zmian i stanu ogólnego chorych, jak również od stanu materialnego
572
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— Ropnie zwykłe (gronkowcowe i paciorkowcowe) o przebiegu
przewlekłym (gumma staphylococcicum et streptococcicum) nastręczają nie
kiedy bardzo duże trudności rozpoznawcze; cechy kliniczne tych ropni nie
różnią się od wczesnych nacieczeń gruźliczych. Szczególnie trudne jest pra
widłowe rozpoznanie tego rodzaju ropni na skórze policzka, gdzie są one
stosunkowo częste. Jedynie dalszy ich przebieg, skłonność ropni gruźliczych
do wytwarzania trudno gojących się przetok; przeciwnie zaś, wchłanianie
ropni w}wvołanych przez gronkowce i paciorkowce oraz względnie szybkie
ich gojenie po otwarciu •— są obok badania mikroskopowego najpewniej
szymi cechami różnicowymi.
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i możliwości poświęcenia się leczeniu, które w społeczeństwie naszym naj
częściej są, niestety, niekorzystne. W leczeniu gruźlicy rozpływnej ważniej
sze jest stosowanie środków ogólnych, niż zabiegów miejscowych.

Jedną z najskuteczniejszych metod jest helioterapia, zwłaszcza prowa
dzona w stacjach klimatycznych górskich, gdzie 8—12 miesięczny pobyt
nierzadko doprowadza do zabliźnienia ognisk bardzo rozległych. Najczę
ściej jest to jednak niemożliwe, toteż leczenie klimatyczne należy zastąpić
ogólnymi naświetlaniami lampą kwarcową. Naświetlać należy co drugi dzień.
573
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począwszy od 4 minut z odległości i metra, stopniowo przedłużając seans
aż do 30—45 minut, tak jednak, by nie wywołać silnych odczynów ogólnych.
Odżywianie tych chorych powinno być dobre, wysoko kaloryane, zwró
cić przy tym trzeba uwagę na podawanie z pokarmem witamin, tłuszczów
1 lecytyny oraz soli wapniowych.

Leczenie miejscowe polega na otwarciu i opróżnieniu ropni grożących
przebiciem; ropnie głębsze opróżnić można przez nakłucie, po czym należy
wstrzykiwać mieszankę o składzie następującym:
Rp.: Jodoformii 10.o, Kreosoti 2.0, GuajacoU 4.0, Aetheris sulf. 25.0,
Olei olwarum steril. 75.0.
Nacieczone brzegi owrzodzeń należy usunąć chirurgicznie, nożem elek
trycznym lub łyżeczkowaniem; należy przy tym rozszerzyć jamy ropni i znisz
czyć liczne przegrody, wytwarzające zakamarki i sprzyjające wytwarzaniu
przetok. Pojedyńcze owrzodzenia i przetoki trzeba leczyć przyżeganiami,
posługując się wskazówkami podanymi w rozdziale o leczeniu gruźhcy wrzodziejącej. Owrzodzenia duże i liczne nie wykazujące tendencji do gojenia,
silnie ropiejące, o brzegach podrytych, z dużą skłonnością do oddzielania
tkanek głębszych — nałeży naświetlać miejscowo promieniami pozafiołkowymi, używając lampy kwarcowej lub lampy Kromayera. Owrzodzenia na
cieczone i guzy naświetlić można promieniami Bucky w ilości 2000—2500 r
na dawkę, powtarzając ją w razie potrzeby po upływie 6—8 tygodni. Na
cieki gruźlicze nie wykazujące dużej skłonności do rozpadu (gruczoły chłon
ne, nacieczenia wzdłuż naczyń chłonnych) naświetłać nałeży promieniami X
w ilości 100—200 r na dawkę, powtarzając ją 4—5 razy w odstępach
2 tygodniowych.
D a w k i mniejsze stosujemy, jeśli pól do naświetlań jest dużo, jeśli za
znacza się w nich niejaka skłonność do rozpadu; jeśli natomiast ogniska są
nieliczne, bardzo twarde — dawki pojedyńcze i ogólna mogą być większe.
Leczenie tuberkuliną może dać wynik korzystny u chorych w dobrym
stanie ogólnym z dodatnimi odaynami tuberkulinowymi. N i e należy jednak
przekraczać dawek w)rwołujących podniesienie ciepłoty powyżej 38O oraz
powstawanie silnych odczynów ogniskowych.
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Pokarm naturalny uzupełniać można farmaceutycznymi przetworami
odżywczymi, przepisując tran, aktitran, fitynę, fosfit, calcisal, witaminę
C i D i yitasterol. Dobre wyniki osiąga się dietą bezsolną, stosować należy
ją jednak najmniej przez 3 — 4 miesiące. Ostatnio wyniki bardzo dobre osią
gane są przy stosowaniu calciferolu w dawkach dużych •—• 3 r. dziennie po
50.000 jednostek.
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Tuberculosis

luposa

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Toczeń gruźliczy jest najczęstszą
postacią gruźlicy skóry; ma on przebieg przewlekły, szczególnie często
umiejscowiony jest na twarzy, aczkolwiek może wystąpić i w innych okolicach
skóry oraz na błonach śluzowych. Podstawowym wykwitem jest guzek gruźli
czy, będący w istocie skupieniem ziarniny gruźliczej. Początkowo zjawia się
guzek pojedyńczy; ogniska rozległe złożone są z nagromadzenia dużej liczby
tych guzków, szczególnie licznych na obwodzie wykwitu. Toczeń gruźliczy
przybrać może nader rozmaite cechy morfologiczne. M a on dużą doniosłość
społeczną.
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Toczeń gruźliczy wywołany jest
zazwyczaj przez odmianę łudzką prątka Kocha, rzadziej przez bydlęcą, i wy
stępuje wyłącznie u osobników już poprzednio zakażonych gruźlicą, ze
zmianami czynnymi lub wygojonymi.
D l a powstania jego niezbędna jest przemiana alergiczna tkanek, a mia
nowicie uzyskanie przez nie zdolności reagowania na wtargnięcie zarazka
gruźlicy nie ostrym stanem zapalnym, lecz wytwarzaniem ziarniny swoistej.
Prątek przedostać się może do skóry z krążeniem chłonki lub krwi albo też
przeszczepić się bezpośrednio z wydzielin i wydalin chorego lub z ropy
przetok w gruźlicy rozpływnej. Wreszcie zakażenie może nastąpić z zewnątrz.
Zazwyczaj chodzi w tych wypadkach o zakażenie tkanek osobników hiperergicznych niewielką liczbą prątków, w razie zakażenia bowiem dużą ilością
zarazka powstaje „owrzodzenie z nadkażenia" (ulcus tuberculosum e superinfectione); w razie zaś zakażenia tkanek osobników z odpornością załamaną
powstaje właściwa gruźlica wrzodziejąca (tuberculosis ulcerosa propria).
W otoczeniu prątków przenikłych do tkanek wytwarza się odczynowe
skupienie limfocytów, komórek plazmatycznych i histiocytów o właściwo
ściach żernych; komórki te są początkowo nieliczne, stopniowo wytwarzają
jednak duże skupienie. Część prątków ulega fagocytozie, a komórki nacieku
pod wpływem toksyn prątka gruźliczego wyrodnieją, co prowadzi do powsta
wania komórek nabłonkowatych i olbrzymich. Naciek ten wytwarza widoczny
przy badaniu klinicznym guzek toczniowy. W sąsiedztwie pierwszego tworzą
się stale świeże, a cały wykwit szerzy się obwodowo; guzki stare ulegają
martwicy i bliznowacieją, skutkiem czego w części środkowej wykwitu
powstaje blizna, przez którą przeświecają guzki leżące głębiej. Wskutek
braku odporności miejscowej jednocześnie z błiznowaceniem guzków naj
starszych wciąż powstają guzki świeże. Zależnie od ich l i a b y , układu i wiełkości, szybkości wzrostu ogniska, skłonności tkanki gruźliczej do rozpadu
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oraz w zależności od zachowania się naskórka — obraz morfologiczny i prze
bieg ogniska toczniowego bywają rozmaite.
Jeżeli guzki są powierzchowne, co bywa najczęściej, występuje postać
płaska (lupus planus); jeżeli ognisko znamionuje szybki wzrost obwodo
wy, mówimy o toczniu pełzakowatym (lupus serp/gmosus); ognisko tocznia

może owrzodzieć lub też wytwarza się ziarnina gruźlicza w nadmiarze albo
wyrośla brodawkowate — powstaje wtedy toczeń wrzodziejący, przerosły
lub brodawkujący — tuberculosis luposa exulcerans, hypertrophica lub
rerrucosa. Odmian takich jest więcej, najgłówniejsze z nich zostaną dalej
omówione.
576
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Ryc. 112.
Budowa histologiczna guzka toczniowego w
skórze; jest on dobrze odgraniczony, w okresie początkowym
złożony z histiocytów i komórek limfoidalnych; zaledwie
pojedyncze poronne komórki olbrzymie; w części środkowej
tendencja do homogenizacji nacieku — poronne serowacenie.
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Guzek
toczniowy.
Podstawowym wykwitem w toczniu jest
guzek toczniowy; z punktu widzenia anatomicznego jest to skupienie ziar
niny gruźliczej umiejscowione w skórze właściwej. Cechy morfologiczne
guzka toczniowego są następujące: jest to ziarenko wielkości i — 2 mm,
tkwiące w skórze, niekiedy jednak nieznacznie uwypuklające jej po
wierzchnię. Barwa jego jest żółtobrunatna, ograniczenie od otoczenia u y -

Ryc. 113.
Pojedynczy guzek gruźliczy w początko
wym okresie rozwoju tocznia gruźliczego.

raźne, spoistość wiotka. Guzki toczniowe niekiedy są widoczne bardzo wy
raźnie, czasem jednak wskutek głębokiego ułożenia i przekrwienia całego
wykwitu widoczne są dopiero po uciśnięciu tkanki szkiełkiem; wtedy na
tle skóry pozbawionej krwi i dlatego bladej występują żółtawe plamki, odpo
wiadające naciekom gruźliczym, które są właśnie guzkami toczniowymi.
Tkanka gruźłicza jest miękka i wiotka, nie sprawia oporu przy ucisku sondą,
która z łatwością przebija powierzchnię i zagłębia się w naciek jak w miękkie
37
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ciasto; tłumaczy się to znacznym zniszczeniem włóknistej tkanki łącznej
i obecnos'cią serowaciejącego nacieku. Guzek gruźliczy, zazwyczaj płaski,
może być wyniosły, kopulasty, wielkości grochu, a skutkiem przekrwienia
otoczenia czerwony lub czerwonobrunatny.

W zależności od wielkości i układu guzków oraz rozwoju ogniska tocz
niowego może ono przybrać cechy nader rozmaite.
Obraz morfołogiczny
t o c z n i a . Najczęstszą i najbar
dziej typową odmianą morfologiczną tocznia gruźliczego jest toczeń płaski
(lupus vulgaris planus).
W 8 5 % przypadków jest on umiejscowiony na twarzy, nierzadko w są
siedztwie otworów naturalnych •—• na nosie i na wargach, a to być może
wskutek zakażenia ich otoczenia prątkami zawartymi w wydzielinie. Szczegól
nie często choroba rozpoczyna się na nosie, przy czym chorzy dostrzegają ją
dopiero wówczas, gdy zmiany występują na skórze; w rzeczywistości rozpo578
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Ryc. 114.
Dwa guzki olbrzymie i dwa ogniska (dol
ne) tocznia płaskiego w początkowym okresie rozwoju.

skóry
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Ryc. 115.
Toczeń gruźliczy płaski; ognisko o kształcie niecharakterystycznym i nie
regularnym; blizna w środkowej części wykwitu, nigdzie nie jest ona ostateczna i w
wielu jej miejscach stwierdza się obecność świeżych guzków; duże nagromadzenie guz
ków na obwodzie wykwitu. W górnej części małżowiny usznej toczeń przybiera cechy
brodawkującego.
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Ryc. 116.

Charakterystyczny obraz tocznia gruźliczego płaskiego z obecnością licznych
drobnych guzków.

po 5—6 latach osiąga ono rozmiary nie większe od talara. Powiększając się
nieprzerwanie może ono zająć obszerne części skóry, np. skórę twarzy w ca
łości, szyję i górną część klatki piersiowej. Aczkolwiek toczeń gmźliczy
umiejscowiony jest najczęściej na skórze twarzy, może on zajmować każdą
inną okolicę, bardzo rzadko widujemy go jednak na owłosionej skórze gło
wy. Kształt ogniska toczniowego jest nieregularny, zygzakowaty, w sąsiedz
twie ogniska głównego widoczne są częstokroć ogniska mniejsze lub poje580
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czynają się one częściej na błonie śluzowej jamy nosowej, która podług obli
czeń A. Reyna wolna jest od zmian gruźliczych zaledwie w 13% przypad
ków tocznia nosa. Naciek gruźliczy przechodzić może z błony śluzowej jamy
nosowej na skórę, bądź drogą przerzutu prątków drogami chłonnymi, bądź
przez bezpośrednie szerzenie się nacieku, a zatem per contimtitatem. W i e l 
kość ogniska toczniowego bywa rozmaita, początkowo jest to pojedyńczy
guzek o cechach opisanych powyżej, po pewnym czasie jest to skupienie
guzków. Stopniowo ognisko toczniowe powiększa się, rozszerzając się nie
regularnie w rozmaitych kierunkach; wzrost jego jest nader powolny, tak że
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dyńae guzki. Barwa ogniska jest brunatnoczerwona, całe ono jest złożone
2 szeregu guzków gruźliczych, widocznych przy zwykłym oglądaniu lub też

Ryc. 117. Toczeń gruźliczy pelzakowaty, tbc. luposa serpiginosa, w odróż
nieniu od kiły pełzakowatej stwierdza się obecność guzków w bliźnie.
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po uprzednim ucisku szkiełkiem. Środkowa częs'ć ogniska różni się nieco od
obwodowej, jest bowiem wyraźnie bliznowata, sucha, ścieńczała; w bliźnie
tej widoczne są mniej lub więcej liczne guzki toczniowe. Część obwodowa
często jest nieco uwypuklona nad otoczeniem, nacieczona i wykazuje mniej
wyraźne objawy bliznowacenia niż środkowa, guzki są tu natomiast bardzo
liczne, sąsiadujące jedne z drugimi.

Ognisko tocznia nie jest bolesne i nie wywołuje żadnych wrażeń pod
miotowych; gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa nie reagują lub bardzo
nieznacznie. Powierzchnia tocznia może być pokryta łuskami w rozmaitej
ilości, niekiedy jest ich bardzo dużo, najczęściej złuszczanie jest nieznaczne.
Niekiedy guzki gruźlicze sąsiadują tak blisko, że nie można odróżnić poje582
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Ryc. i i 8 . Toczeń gruźliczy pelzakowaty i wrzodzie
jący; zwrócić uwagę należy na zniszczenie przez owrzo
dzenie czubka nosa. Blizna nigdzie nie jest ostateczna.
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dyńczych wykwitów. Ogniska tocznia mogą być pojedyńcze, co jest najczęst
sze, może ich być również kilka, ułożonych zazwyczaj nieregułarnie.

Ryc. 119.

Toczeń gruźliczy przerosły; wrzodziejący; słoniowacizna toczniowa warg.

5SJ
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Ryc. 120.

Toc2eń gruźliczy przerosły w
wym okresie rozwoju.

początko

skłonność do rozpadu i do przechodzenia na tkanki głębsze; widzimy je
częściej u osób starszych, a u dzieci w złym stanie ogólnym zdrowia.
— Toczeń wyniosły (lupus tumidus); jeśli guzki toczniowe są bardzo
duże, uwypuklają się one wybitnie i całe ognisko może wytwarzać jak gdyby
guz wyniosły nad skórę otoczenia i sięgający dosyć głęboko; ta odmiana tocz
nia występuje częściej w okolicach o silnie rozwiniętej podściółce tłuszczo
wej, np. w dolnej aęści małżowiny, na wargach, na policzku, na pośladku
lub na wardze sromowej. Często toczeń wyniosły lub bujający (lupus hy-
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T a najczęstsza odmiana tocznia gruźliczego może przybrać cechy
odmienne zarówno z punktu widzenia morfologicznego jak i przebiegu.
— Toczeń pelzakowaty (lupus vulgańs serpiglnosus); niekiedy obwo
dowy wzrost tocznia jest stosunkowo szybki, skupienie guzków na obwodzie
wykwitu bardzo wybitne, przekrwienie tkanki dosyć znaczne, toteż nierzadko
dołączać się mogą objawy wysiękowe, skutkiem czego ognisko pokrywa się
strupami uwarstwionymi, niesztowicowatymi; granice tocznia są w ó w a a s
łukowate łub frędzliste i przypominają zarysy wykwitów kiłowych. Są to
przypadki o przebiegu szybkim,
niekorzystnym,
wykazujące dużą
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pertrophicus), umiejscowiony jest na czubku nosa, który zmienia się w duży,
zgrabiały, kalafiorowaty wykwit; w tych razach zaznacza się jednak wy
bitna skłonność jego powierzchni do rozpadu, wytworzenia owrzodzenia
i przejścia w toczeń wrzodziejący.

Ryc. 121.

Toczeń przerosły w początkowym okresie
rozwoju.

— Toczeń zniekształcający (lupus mutilans); niewątpliwie każdy to
czeń zniekształca okolicę, w której wystąpił, w szczególności zaś rysy twarzy.
Są jednak przypadki, w których, skutkiem usadowienia wykwitów i ich zło
śliwego rozwoju, zjawisko to jest szczególnie wybitne. Najczęściej następuje
to w razie umiejscowienia zmian na twarzy i na kończynach, a dotyczy przy
padków, w których nacieki są skłonne do przechodzenia na tkanki głębsze.
N a małżowinie usznej doprowadza to do zniszczenia części miękkich i mał
żowina przybiera wygląd suchej, cienkiej, nieforemnej wyrośli; na nosie
585
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dochodzi do zniszczenia miękkich części czubka nosa oraz chrzęstnej części
przegrody nosowej. Również dolna część kostnej przegrody nosowej, pokryta

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 12 2. Zejście tocznia gruźliczego. Rozległa, miejscami beleczkowata
blizna, w niej pojedyncze guzki nawrotowe, przebarwienia i hyperkeratozy —
punkty wyjściowe przyszłego nabioniaka. Charakterystyczne zniszczenie nosa.
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bliznowatą skórą, nadaje nosowi kształt dzioba niektórych ptaków. Do
chodzi do wywinięcia powiek, na pałcach powstają przykurcze, a nie
kiedy szponowaty układ całej dłoni. N i e podobna opisać wszystkich znie
kształceń, jakie wywołać może toczeń w razie siłnego rozwoju ziarniny, jej
przejścia na tkanki głębsze, znacznego rozpadu i błiznowacenia. Najczęstsze
są jednak zmiany na nosie, błiznowacenie, wywinięcie i niedomykałność po
wiek (ecthropion), bliznowacenie warg, a czasem nawet trudność ich otwie
rania.

Ryc. 123.

Toczeń żrący i wrzodziejący o przebiegu ostrym.

— Toczeń wrzodziejący (lupus exulcerans); tkanka tocznia płaskiego
nie wykazuje wybitnej tendencji do martwicy i rozpadu; inny przebieg ma
toczeń wybujały; tu skłonność ziarniny gruźliczej do martwicy jest znacz
nie wybitniejsza, ucisk nacieku na naskórek większy, przekrwienie zaś i obja
wy zapalne ułatwiają zakażenia wtórne, sprzyjające ze swej strony dalszemu
rozpadowi i powstawaniu owrzodzeń. Występują one zazwyczaj w środko587

Gruźlica

skóry

— Toczeń brodawkujący (lupus verrucosus); jeśli ognisko tocznia
umiejscowione jest w okolicach drażnionych, o naskórku grubym, skłonnym
do hiperkeratozy, na powierzchni jego rozwijają się wyrośla brodawkowate
z silnym zgrubieniem warstwy rogowej. Najczęściej widuje się to na dło
niach i na stopach, mogą te zmiany powstać jednak również w innych okoli
cach, jak np. na pośladkach, na szyi itd.
Cechy morfologiczne takiego ogniska toczniowego są następujące:
w całości nie różni się ono od ogniska tocznia zwykłego, część jego pokryta
wyrośłami brodawkującymi jest natomiast chropowata i hiperkeratotyczna;
wskutek zastoju wydziełiny i zakażeń dodatkowych w bruzdach pomiędzy
wyrośłami brodawkującymi rozwija się stan zapalny, ropienie, a niekiedy
powstają również owrzodzenia.
— Toczeń twardzinowy (lupus sclerosus); niekiedy rozwój ziarniny
gruźliczej w toczniu jest bardzo nieznaczny, bliznowacenie natomiast i roz
wój włóknistej tkanki łącznej w nadmiarze są tak wybitne, że właściwa spra
wa chorobowa odsunięta zostaje na płan dalszy; całe ognisko jest bardzo
twarde, bliznowate, ma zabarwienie kości słoniowej, przez powierzchnię
jego mogą przeświecać pojedyńcze guzki toczniowe; czasem na ognisku takim
powstają małe owrzodzenia. Toczeń twardzinowy najczęściej usadowiony
jest na skórze stopy. Rozpoznanie jego może być bardzo trudne.
Toczeń
błon
śluzowych.
Lupus mucosae. Toczeń błon
śluzowych jest dosyć częsty, a podług obłiczeń Instytutu Finsena w Kopen
hadze, błony śluzowe są zajęte u 7 2 % chorych na toczeń. Zaznaczyć jednak
należy, że wliczone są tu również umiejscowienia tocznia na błonie śluzo
wej -górnycli dróg oddechowych. W praktyce dermatologicznej stykamy się
głównie z toczniem błon śluzowych jamy ustnej i przewodów nosowych.
Zmiany mogą tu być pierwotne lub wtórne. Początek choroby zwykle nie
zostaje uchwycony, zmiany wczesne nie wywołują bowiem dolegliwości. N a j 
częściej chorzy zwracają się do lekarza z powodu tocznia twarzy i dopiero
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wej części ogniska toczniowego, nie są bolesne, rozwijają się powoli, rzadko
dotyczą całego wykwitu, a zwykle zajmują jego część i są otoczone tkanką
toczniową. Jednakże w przypadkach tocznia przerosłego na nosie owrzodze
niu ulec może cały wykwit; nos łub jego część przybiera wówczas kształt
nieforemnej, gąbczastej masy, ropiejącej i krwawiącej. Mimo dużych rozro
stów ziarniny rozległe części skrzydełek lub przegrody nosowej zostają znisz
czone. Cech charakterystycznych z punktu widzenia morfologicznego owrzo
dzenia te nie wykazują; rozpoznaje się je na podstawie stwierdzenia guzków
gruźliczych w otoczeniu owrzodzenia.
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badanie lekarskie błon śłuzowych wykrywa zmiany również na błonach ślu
zowych nosa lub jamy ustnej.
Obraz chorobowy bywa rozmaity. Guzki gruźlicze na błonach śłuzowych
przybierają czasem cechy przeświecających różowożółtych perełek wielkości
łebka szpilki lub k i l k u milimetrów, pojedynczych lub skupionych; częściej
wytwarzają one bujającą, brodawkowatą wyniosłość; w innych razach są to
czerwone, dobrze ograniczone plamki, miękkie, z łatwością krwawiące.
Bujająca ziarnina wypełnia przewody nosowe i utrudnia oddyclranie;
skutkiem ucisku wywieranego przez ziarninę, nos w całości może być jak
gdyby rozszerzony; często następuje przebicie przegrody nosowej. Ubytek
znajduje się zwykle na pograniczu części chrzęstnej i kostnej przegrody noso
wej lub dotyczy samej tylko części chrzęstnej. Jest tu zatem wyraźna różnica
z procesem kiłowym, zajmującym zazwyczaj kostną część przegrody. Prze
bicie przegrody na tle gruźlicy nie prowadzi do zapadnięcia grzbietu nosa
i rozwoju tzw. nosa siodełkowatego, może natomiast doprowadzić do przy
płaszczenia i bliznowatego przykurczu koniuszka nosa. Niekiedy zmiany są
mniej wybitne i polegają na strupkach i drobnych owrzodzeniach na prze
grodzie nosowej i na ściankach przewodów nosowych. Zmiany gruźlicze
powstać mogą skutkiem bezpośredniego przechodzenia nacieków gruźliczych
ze skóry na błonę śłuzową łub też szerzenie się prątków odbywa się drogami
chłonnymi z ogniska skórnego; wreszcie toczeń błony śłuzowej przewodów
nosowych może powstać pierwotnie i stąd rozszerzyć się na skórę.
Toczeń błon śłuzowych jamy ustnej, acz rzadszy od tocznia przewodów
nosowych, ma znacznie większą doniosłość dła dermatologa.
Najczęściej jest on umiejscowiony na błonie śłuzowej warg i policzków,
na dziąsłach i na podniebieniu twardym; wprawdzie może dotyczyć również
i innych odcinków błon śluzowych, jednakże umiejscowienia te, w szczegól
ności na języku i na łukach podniebiennych, należą do rzadkości.
Toczeń błony śluzowej warg i policzków może mieć rozmaitą rozległość,
zmiany polegają na obecności blizn, zazwyczaj nierównych, beleczkowatych,
co uwidocznić można przez wygładzenie i napięcie wargi lub policzka.
Spoistość błony śłuzowej jest wzmożona, często wyczuwa się w niej łiczne
twarde supełki i smugi — prawdopodobnie nacieki i zmienione naczynia
chłonne.
Powierzchnia ogniska chorego jest blada, często pokryta owrzodzeniami,
nie wykazującymi cech charakterystycznych. Różnią się one od owrzodzeń
występujących w gruźlicy wrzodziejącej nieznaczną bolesnością, umiejsco
wieniem wśród tkanki toczniowej oraz sposobem powstawania, pierwotnie
rozwijają się bowiem guzki toczniowe, rozpadające się stopniowo, nigdy
589

Gruźlica

skóry

Ryc. 124.

Toczeń dziąseł. Zwrócić uwagę na ziarnistości
pokrywające dziąsła.

Toczeń dziąseł częstokroć, zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju
nie zostaje rozpoznany, co tłumaczy się brakiem cech charakterystycznych.
Początek zmian polega na rozpulchnieniu, obrzęku i krwawieniu dziąsła
w okolicy kilku zębów, najczęściej siekaczy lub kłów górnych. Stopniowo
dziąsło grubieje coraz bardziej, występują na nim bujania brodawkowate,
krwawiące z dużą łatwością; ziarnina ta może owrzodzieć, odsłaniając szyjkę
lub korzeń zęba, który zaczyna chwiać się w zębodole.
Zmiany na podniebieniu twardym widujemy w przypadkach tocznia
jamy nosowej; następuje to po przejściu sprawy chorobowej drogami chłon
nymi z błony śluzowej nosa przez kość na tkanki miękkie podniebienia.
590
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owrzodzenia nie powstają od początku. W wydzielinie tych owrzodzeń nie
stwierdza się prątków.
Toczeń warg występuje w dwóch postaciach; w jednej wargi są zgru
białe, nacieczone równomiernie, czerwień jest popękana i pokryta strupami,
skóra warg jest zaczerwieniona i ciastowata, co nadaje jej cechy słoniowacizny, guzków pojedyńczych w tej postaci nie udaje się dostrzec.
W drugiej — naciek wykazuje dużą skłonność do rozpadu, wskutek czego
powstają owrzodzenia nie mające cech charakterystycznych, otoczone jednak
guzkami toczniowymi.
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Przybiera tu toczeń cechy ogniska zapalnego, brodawkującego, a nierzadko
wrzodziejącego.
N a ogół należy powiedzieć, że zmiany toczniowe na błonach śluzo
wych jamy ustnej rzadko wykazują cechy tak charakterystyczne, jak toczeń
skóry, toteż rozpoznanie pierwotnego tocznia błon śluzowych jest bardzo
trudne; zazwyczaj rozpoznaje się go na podstawie współistnienia z toczniem
twarzy. D l a ustalenia rozpoznania wczesnego myśleć należy o toczniu błon

Ryc. 125.
Toczeń gruźliczy błony śluzowej dziąsła: szyjki
i korzenie zębów są odsłonięte, dziąsła są obrzęknięte
i brodawkowate, łatwo krwawią.

Śluzowych we wszystkich ziarninujących, zapalnych i wrzodziejących zmia
nach błon śłuzowych, mających przebieg przewlekły. Toczeń błon śluzowych
spojówki gałki ocznej polega na wytwarzaniu na spojówce powiek i gałki
ocznej ziarniny czerwonej, małinowatej, przypominającej jaglicę.
N a narządach płciowych i na błonie śłuzowej odbytu toczeń gruźliczy
należy do rzadkości, toteż niektórzy (Pautńer)
powątpiewają o prawidło591
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Najcięższym powikłaniem występującym w toczniu jest rozwój nabłoniaka. Aczkolwiek przyczyny złośliwego zwyrodnienia tocznia nie są jeszcze
znane, już obecnie można powiedzieć, że nabłoniak powstaje częściej na
ogniskach starych, jeszcze nie uleczonych, lub też leczonych zbyt energicznie
rozmaitymi środkami żrącymi i przyżegającymi. Czynnikami szczególnie
usposabiającymi do rozwoju nabioniaka są wielokrotne naświetlania promie
niami X ; niekiedy jednak powstaje on również na ogniskach nie naświetla
nych. Toczeń bujający i owrzodziały częściej ulegają temu zwyrodnieniu.
Niekiedy nabłoniak powstaje na ogniskach tocznia stosunkowo świeżych,
trwających zaledwie od kilku lat. Początek jego jest trudny do spostrzeżenia,
polega bowiem na zjawieniu się brodawkowatych rozrostów naskórka lub
bujającej ziarniny, nie wykazującej cech swoistych, i przypominających to592
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wości takich rozpoznań. Co do mnie — nie wątpię, że przypadki takie
istnieją, ale tylko w razie przejścia tocznia skóry otoczenia na błony śłuzowe
wymienionych narządów. Zmiany przybierają cechy tocznia bujającego lub
wrzodziejącego (lupus hypertrophicus et exulcerans).
Przebieg tocznia błon śluzowych jest przewlekły, występować może
u chorych w rozmaitym stanie ogólnym, niekiedy zupełnie dobrym; toczeń
błon śluzowych pogarsza bardzo wybitnie rokowanie, częściowo przez opor
ność na leaenie, częściowo zaś przez dużą skłonność do owrzodzenia i zwią
zanych z tym trudności połykania i oddychania.
Powikłania
t o c z n i a . Toczeń może wykazywać skłonność do
zakażenia wtórnego, zwłaszcza paciorkowcem, przez co powierzchnia jego
pokrywa się strupami liszajca i s ą a y , przypominając pierwotne ropne zaka
żenie skóry; obecność błizn i guzków toczniowych w otoczeniu strupków
pozwala jednak na ustalenie prawidłowego rozpoznania.
Prócz tego dobrotliwego zakażenia paciorkowcowego toczeń gruźliczy
wykazuje pewną skłonność do róży; niekiedy bywa ona wielokrotna, nawro
towa i może prowadzić do słoniowacizny. Częstszym jej siedliskiem są zmia
ny gruźlicze na twarzy; nierzadko rozwija się ona w następstwie zabiegów
leczniczych — przyżegań, naświetleń itd. Jej cechy morfologiczne i przebieg
nie różnią się od róży u osobników nie dotkniętych gruźlicą skóry. W razie
częstych nawrotów objawy zapalne samej róży ulegają stopniowo osłabieniu.
Korzystny wpływ róży na przebieg zmian gruźłiczych, o czym mówią autorzy
dawniejsi, załiczyć można do zdarzeń wyjątkowych.
Siłny, ostry odczyn zapalny ze strony gruczołów i naczyń chłonnych
najbliższego sąsiedztwa należy do rzadkości w przebiegu tocznia, jeśli jednak
powikłanie to następuje — przebieg jego nie różni się od gruźliczego zapa
lenia gruczołów chłonnych u osobników nie dotkniętych toczniem.
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czeń bujający lub owrzodziały. Powiększają się one jednak dosyć szybko,
tak że w przeciągu kiłku miesięcy, a niekiedy nawet prędzej powstają niebolesne, bardzo twarde, nieregularnego kształtu, kopulaste lub kalafiorowate
rozrosty, podstawa których sięga głęboko w podścielisko; gruczoły chłonne
powiększają się już wkrótce, znaczniejsze rozmiary osiągają jednak dopiero
stosunkowo późno.

Ryc. 126.
Nabłoniak na ognisku tocznia prawie wyłeczonego; zwrócić należy uwagę na cienki, wało
wały, charakterystyczny wał na łewej stronie wykwitu.

Z punktu widzenia anatomicznego nabłoniaki na ogniskach tocznia
należą do grupy nabłoniaków kolaasto-komórkowych, czyli rogowaciejących, a zatem do odmiany występującej na bliznach, w ogniskach drażnio
nych i na oparzeniach; wyróżniają się one osunkową złośliwością i opor
nością na leczenie.
593
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Rozpoznanie nabłoniaka trwającego już od kilku lub kilkunastu mie
sięcy i wytwarzającego duży guz lub rozległe owrzodzenie jest łatwe i opiera
się na obecności owrzodziałego, twardego guza, szybko rosnącego, niebolesnego, przerastającego podłoże. Rozpoznanie w tym okresie jest jednak spóź
nione, ułeczenie jest już bowiem w większości przypadków niemożliwe lub
bardzo trudne.
Rozpoznanie wczesne, ze względu na brak charakterystycznych cech kli
nicznych, jest trudne i bywa ustalone prawidłowo wyłącznie przez tych, którzy
z zasady stosują badanie histologiczne wszelkich rozrośli brodawkujących
i guzowatych na ognisku tocznia.
Po ustaleniu rozpoznania należy niezwłocznie przystąpić do leczenia
naświetlaniami promieniami X przy użyciu techniki kontaktowej lub radem.
Można również zastosować doszczętne zniszczenie bujającego wykwitu i jego
otoczenia diatermokoagulacją lub usunięcie nożem elektrycznym. Wobec du
żej skłonności tych nabłoniaków do nawrotów, rokowanie jest wątpliwe na
wet w razie zastosowania zabiegu wczesnego i radykalnego.
Prócz nabłoniaków opisano powstawanie na starych ogniskach tocznia
również i innych nowotworów — mięsaka o rozmaitym utkaniu histologicz
nym, a niekiedy nawet mięśniaków. Zdarzenia takie należą jednak do nie
zmiernych rzadkości; osobiście przypadku takiego nie spostrzegałem i przy
puszczam, że niekiedy zbyt pochopnie ustalono takie rozpoznanie. Stwierdzi
łem natomiast na podstawie własnego doświadczenia, że nabłoniaki w ognisku
tocznia mogą zatracić budowę typową dla nabłoniaków i przybrać cechy mię
saka — epithelio - sarcomo. autorów francuskich.
Wreszcie do powikłań tocznia należy zaliczyć również wytwarzanie blizn
przerosłych, silnie kurczących się i utrudniających czynność narządów, a przy
tym szpecących tak bardzo rysy twarzy, że chory przestaje być pełnopraw
nym członkiem społeczeństwa, obrzydzenie, jakie on wywołuje, jest bowiem
tak znaczne, że większość ludzi zdrowych unika towarzystwa chorego, a otrzy
manie pracy staje się dla tych chorych niemożliwe.
594
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Aczkolwiek rozwój nabłoniaków na toczniu w porównaniu do pierwot
nych dobrotliwych nabłoniaków skóry jest o wiele szybszy i tu jednak sprawa
trwać może kilka lat bez przerzutów. W tym czasie nabłoniak nieprzerwa
nie powiększa się, jego część środkowa rozpada się, wytwarzając głębokie,
kraterowate owrzodzenie, podstawa którego przerasta podłoże, doprowadza
jąc do nieprawdopodobnego zeszpecenia. Najczęstszym siedliskiem nabłoniaka na toczniu jest skóra twarzy i małżowin usznych, nieco rzadziej dłoń
i inne okolice skóry.

Ryc. 127.

Toczeń zniekształcający: blizna przerosła, słoniowacizna palców i przedramienia, przykurcze palców, ogniska
tocznia owrzodzialego; liczne guzki toczniowe.
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Bliznowacenie może wywołać przykurcze ograniczające ruchy stawów,
co stosunkowo często widujemy na stawie łokciowym; na twarzy doprowadza
niekiedy do całkowitego zarośnięcia otworu jamy ustnej, przewodu słucho
wego lub przewodów nosowych; niedomykalność powiek i związane z tym
stany zapalne spojówek gałki ocznej lub rogówki dopełniają obrazu. N a dło
niach i na nadgarstku blizny mogą wywołać przemieszczenia i zwichnięcia

Słoniowacizna toczniowa; liczne brodawkowate i owrzodziało wykwity na palcach.

stawów (luxatio, subluxaiio). N a przedramionach i na podudziu, rzadziej
w innych okolicach, naciek gruźliczy rozpadając się może wytworzyć duże
ubytki o brzegach ostrych, jak gdyby wywołanych chirurgicznie, odsłaniają
cych ścięgna i mięśnie; na stopach i na dłoniach nacieki mogą przechodzić
na aparat kostny, wywołując zapalenie okostnej, szpiku i kości.
596
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Odrębnym powikłaniem tocznia gruźliczego jest słoniowacizna wtórna,
występująca niekiedy na wargach i na kończynach górnych, najczęstsza jednak
i najwybitniejsza na podudziach i na stopach. Powstaje ona wskutek przej
ścia nacieków na tkanki głębsze oraz silnego nacieczenia i niedrożności na
czyń chłonnych, co doprowadza do zastoju chłonki.

Ryc. 129.

Blizna toczniowa z licznymi nawrotami
w postaci guzków pojedynczych.

Wygląd zewnętrzny takiej kończyny jest bardzo charakterystyczny. Jest
ona zgrubiała bardzo znacznie, niekiedy kilkakrotnie w porównaniu do zdro
wej; palce i stopa wytwarzają poduszeczki twarde lecz dosyć elastyczne,
ucisk na które wywołuje powstawanie zagłębienia ustępującego bardzo wolno.
Fałdy międzypaliczkowe oraz nad stawami są silnie zaznaczone; w fałdach
widoczne są liczne brodawkowate, kalafiorowate i półkuliste wyrośla, pokry
wające większe lub mniejsze odcinki skóry. Powstają one wskutek znacznego
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Gruźlica

skóry

bujania brodawek i wytwarzania się nacieków guzowatych przerosłych.
W całości obraz nie różni się od spostrzeganego w gruźlicy grzybiastej
(tuberculosis fungosa), mechanizm powstawania zmian jest jednak
odmienny.

N a małżowinie usznej toczeń powstaje niekiedy w związku z przekłu
ciem ucha dla założenia kołayków, toteż jest częstszy u kobiet. Przybiera on
tu szczególnie często postać tocznia przerosłego, przy czym tkanka jego jest
jak gdyby obrzęknięta, śłuzakowata; rzadziej proces przechodzi na ochrzęstną
małżowiny, wywołując jej bliznowacenie i zniekształcenie; czasem powstają
owrzodzenia przechodzące na przewód uszny, przebijające błonę bębenkową
i sprowadzające gruźlicę ucha wewnętrznego.
Toczeń
r o z s i a n y . Tuberculosis luposa disseminata. Toczeń
gruźliczy wystąpić może w licznych ogniskach rozrzuconych tia skórze całego
tułowia; zdarza się to bądź u dzieci i u młodzieży po ostrych chorobach za
kaźnych, najczęściej po odrze, krztuścu i grypie, bądź u osobników ze słabą
odpornością przeciwgruźliczą, dotkniętych zmianami płucnymi i kostnymi.
Szereg autorów uważa, źe toczeń rozsiany występujący nagle po ostrych cho
robach zakaźnych (lupus exanthematicus), ma przebieg łagodny i że ustę
puje niekiedy samoistnie. Zdarzają się jednak również przypadki o prze
biegu ciężkim, co jest zrozumiałe, gdyż wymienione choroby upośledzają
stan odporności do tego stopnia, że powstawać może nawet ostra gruźlica
wrzodziejąca {tuberculosis ule erosa acuta). Można ułożyć całą skalę przy
padków — od lekkich, a nawet ustępujących samoistnie, do ostrych, o prze
biegu bardzo ciężkim. Toczeń rozsiany powstaje skutkiem przejścia prątków
do krążenia, jest to zatem krwiopochodna postać gruźlicy.
Z punktu widzenia morfologicznego toczeń rozsiany nie różni się od
tocznia ogniskowego; są to wykwity rozmaitej wielkości — od kilku mili
metrów do rozmiarów talara i dłoni, rozsiane nieregularnie, o liczebności na
der rozmaitej, niekiedy bardzo liczne, dochodzące do stu i więcej. Pojedyńcze ogniska mają cechy charakterystyczne dla tocznia płaskiego, bujającego,
szczególnie zaś często wrzodziejącego. Jako odmianę odrębną, bardzo zresztą
598
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Niekiedy znacznemu przerostowi ulega tkanka łączna ogniska tocznio
wego, czasem powstają w związku z tym wyraźne bujania przypominające
nabłoniak. Po pewnym czasie kurczą się one, powierzchnia ich pokrywa się
naskórkiem, a blizna, w której one powstały, przybiera cechy przerosłej;
częściej przerost tkanki łącznej prowadzi do powstawania zgrubień beleczkowatych, nadających bliznom po toczniu cechy nader charaktery
styczne.
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rzadką, wymienić należy tę, w której na skórze rozsiane są pojedyńcze guzki
tocznia gruźliczego, tubercula luposa disseminata.
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O b r a z h i s t o l o g i c z n y . Zmiany histologiczne w toczniu zaw
sze polegają na obecności w skórze właściwej nacieku wykazującego cechy
ziarniny gruźliczej. Jest to nagromadzenie komórek limfatycznych, plazma-

Ryc. 130. Utkanie guzka toczniowego: histiocyty i ko
mórki limfoidalne, nieliczne komórki olbrzymie, zatarcie
budowy nacieku i homogenizacja tkanki; brak właściwego
serowacenia.

tycznych i histiocytów, wśród których znajdują się mniej lub więcej liczne
komórki olbrzymie i nabłonkowate; naciek ten wykazuje skłonność do mart
wicy skrzepowej. W przypadkach typowych komórki nacieku wytwarzają
skupienia, gruzełki, analogiczne do rozwijających się w narządach wewnętrz
nych. W części środkowej skupienia komórkowego stwierdza się komórki
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nabłonkowate i olbrzymie, a często ogniska martwicze, w zewnętrznej nagro
madzenie limfocytów, histiocytów oraz komórek plazmatycznych. Tkanka
łączna, w szczególności włókna sprężyste są w tym nacieku zniszczone; naczy
nia zmian wybitnych nie wykazują, wszakże nierzadko ścianki ich, zwłaszcza
żył i naczyń chłonnych, są wyraźnie nacieczone, niekiedy zaś gruzełki rozpo-

Guzek toczniowy.

czynają się w ściance naczynia, niewątpliwie skutkiem szerzenia się zarazka
drogami krwionośnymi. Nacieki te wykazują rozmieszczenie odmienne w roz
maitych postaciach tocznia, toteż można mówić o zmianach charakterystycz
nych dla rozmaitych postaci tocznia. W toczniu rozpoczynającym się stwier
dza się nieliczne gruzełki, a nawet pojedyńcze, umiejscowione zazwyczaj
w sąsiedztwie lub w otoczeniu przydatków skóry, w szczególności torebek
600

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 131.
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włosowych. Tkanka podścieliska zmian nie wykazuje lub też nieznaczne;
komórek olbrzymich jest w tych naciekach mało, serowacenie jest zaledwie
zaznaczone.
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W toczniu zwykłym, płaskim, trwającym czas dłuższy, nacieki są liczne,
często zlewają się w ogniska większe, wykazujące w częściach centralnych
wyraźną martwicę. Tkanka łączna otaczająca te nacieki jest bliznowata.

Ryc. 132. Toczeń krwiopochodny; naciek gruźliczy sąsia
dujący i wychodzący ze ścianki naczynia.

włókna elastyczne zniszczone i zwyrodniałe. Wśród tkanki błiznowatej znaj
dują się nacieki świeże, na rozmaitej głębokości i w rozmaitym okresie roz
woju. Zjawisko to tłumaay się tym, że zakażenie gruźlicze w odróżnieniu
od kiłowego nie pozostawia odporności miejscowej. W toczniu bujającym
lub przerosłym naciek jest bardzo rozległy i obfity, komórek olbrzymich
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dużo, w otoczeniu nacieku stwierdza się objawy wyraźnego nowotworzenia
naczyń i przerost tkanki łącznej, skłonność jej do bliznowacenia jest nato
miast słabo zaznaczona. W toczniu wrzodziejącym stwierdza się wyraźne
objawy stanu wysiękowego oraz nagromadzenie leukocytów, w górnej zaś
części nacieku rozpad tkanki sięgający na rozmaitą głębokość. Cechą szczegól
ną, znamienną dla tocznia bujającego, jest wydłużenie brodawek i sopli
międzybrodawkowych, sięgających niekiedy bardzo głęboko w tkankę pod-

Toczeń gruźliczy.

ścieliska, przypominających niekiedy obrazy charakterystyczne dla rozpoczy
nających się nabłoniaków. Prątki gruźlicze w tkance tocznia są
nieliczne.
Stan ogólny
c h o r y c h z t o c z n i e m . Stan ogólny cho
rych z toczniem bywa rozmaity w zależności od rozległości i przebiegu zmian
w narządach wewnętrznych, toteż przytaczane niekiedy zapatrywania (Marfan) o dobrym stanie chorych na toczeń i dobrotliwym przebiegu gmźlicy
narządów wewnętrznych u nich odnosi się do części chorych i nie może być
uogólnione. Powiedzieć raczej należy, że nie ma równoległości pomiędzy
przebiegiem tocznia i gmźlicy narządów wewnętrznych. Jest to zresztą zro
zumiałe z punktu widzenia mechanizmu powstawania tocznia. Najczęściej
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Ryc. 133.
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zakażenie skóry następuje drogą zatorów limfopochodnych lub krwiopo
chodnych; jeśli dotyczą one również narządów wewnętrznych, występuje
jednocześnie gruźlica narządów wewnętrznych o rozmaitym przebiegu; jeśli
zaś sprawa dotyczy osobnika z załamaną odpornością przeciwgruźliczą, ma
ona przebieg niekorzystny; u osobników odpornych stan ogólny może być
natomiast dobry mimo wieloletniego istnienia ogniska tocznia.
Częstość gruźlicy narządów wewnętrznych, w szaególności zaś płuc
u osobników dotkniętych toczniem jest bardzo duża; statystyki różnią się jed
nak tak znaanie — o d i o % d o 7 5 % gruźlicy płuc u toaniowych, źe pole
gać na nich obecnie jeszcze nie można, nie przeprowadzono bowiem wystar
czająco licznych badań radioskopowych. Zdaje się jednak, że zmiany te wy
stępują prawie u wszystkich chorych, w rozmaitej jednak postaci i okresie
choroby. Dlatego też teza Marfana o obronnym wpływie skóry na przebieg
gruźlicy narządów wewnętrznych jest niewątpliwie błędna. Podkreśłić na
leży przy tym częstość zgonów z powodu gruźlicy płuc u osobników dotknię
tych toczniem. Podług Neissera ma to miejsce w 7 0 % przypadków, podług
Brmsgaarda — w 3 0 % , a podług Formachera —• w 4 5 % . Wzajemny sto
sunek gruźlicy narządów wewnętrznych, w szczególności płuc, i tocznia wy
maga wyjaśnienia w wielu kierunkach; jeśli chodzi o badania wykonane na
podstawie nowoaesnych metod rentgenologicznych, to Holland ( 1 9 2 4 ) ,
znalazł objawy gmźlicy płuc (czynnej i zabliźnionej) w 7 4 % przypadków,
z innej strony większość internistów zaprzecza częstości tocznia u osobni
ków dotkniętych gmźlicą płuc; dla zobrazowania tego podam, źe Szanto
(1929) widział toczeń zaledwie u 38 spośród 4757 chorych na gmźlicę płuc.
T e n paradoksalny stan rzeczy ujmują Besnier i Dańer w formułce — t o a e ń
rzadko występuje u osobników dotkniętych gruźlicą płuc, odwrotnie, gruźlica
płuc często rozwija się u osób dotkniętych toczniem. Obliczenia przeprowa
dzone w Klinice Dermatologicznej Uniw. Warsz. wykazują, że objawy gmźliaego zakażenia w płucach stwierdza się u 8 0 % chorych.
Sam toaeń zazwyczaj nie wywiera wpływu na ogólny stan chorych,
jednakże w przypadkach zmian rozległych jest on zawsze upośledzony.
O d a y n y tuberkulinowe są u chorych z toaniem zazwyczaj dodatnie, wszak
że okresy i postacie anergiczne mogą się zdarzyć, zwłaszcza w przypadkach
ciężkich oraz pod wpływem rozmaitych czynników dodatkowych.
Rozpoznanie.
Rozpoznanie t o a n i a gmźliczego jest zazwyaaj
łatwe, ale tylko dlatego, że chorzy zgłaszają się do lekarza dopiero w okre
sach późnych, kiedy zmiany są rozległe i aż nazbyt typowe. Odwrotnie —
rozpoznanie przypadków początkowych może być bardzo tmdne. Z e względu
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W rozpoznaniu różnicowym
stępujące:

w

rachubę

wchodzą

schorzenia na

— Kiła trzeciorzędna pełzakowata (lues tuberculo-serpiginosa) bardzo
przypominać może ogniska tocznia. Wykwitem podstawowym w kile trze
ciorzędnej są guzki kiłowe, podobnie jak w toczniu — toczniowe; choroba
występuje w ogniskach pojedynczych wzrastających obwodowo i ma prze
bieg przewlekły, co jeszcze więcej upodabnia obydwa schorzenia. Jednakże
najczęściej istnieją różnice, dotyczące wprawdzie szczegółów, jednak dla oka
wprawnego wystarczające do zróżnicowania obu schorzeń. T a k więc rozwój
zmiany kiłowej jest znacznie szybszy od gruźliczej, czas trwania ogniska
tocznia obliczać można na lata, kiły trzeciorzędnej pełzakowatej — na mie
siące. W szaególności ognisko tocznia gruźliaego wielkości połowy dłoni
rzadko powstaje w aasie krótszym od 4 — 5 lat; takie samo ognisko kiłowe
rozwija się w ciągu 3 — 5 miesięcy. Ponieważ bjrwają wyjątki i oświadcze
nia chorych bywają błędne, na samym czasie trwania wykwitu nie należy
opierać rozpoznania różnicowego. Guzki kiłowe są większe, osiągając roz
miary 0.5—1,5 cm, barwy aerwonobrunatnej, a nie brunatnożółtej, jak tocz
niowe. Zarysy ogniska kiłowego są prawidłowe, często festonowate lub nerkowate, brzeg wykwitu nierzadko składa się z szeregu drobnych owrzodzeń.
Środkowa część wykwitów w obu schorzeniach jest bliznowata, w kile jednak
blizna ta jest ostateczna, nie widać tu guzków świeżych, w gruźlicy natomiast
usiana guzkami nowopowstającymi; blizna w kile jest gładka, często mozai
kowata; w toczniu nierówna, beleakowata. Mimo tych różnic podobieństwo
kiły trzeciorzędnej i toania może być tak znaczne, że na podstawie danych
k l i n i a n y c h niekiedy nie udaje się ustalić rozpoznania. W takich wypadkach
należy wykonać serologiczne badanie krwi, pamiętając o tym jednak, że
osobnik z toczniem może być dotknięty również i kiłą, a że odczyn Wasser604
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zaś na możliwość doszczętnego uleczenia chorych wyłącznie na początku cho
roby —• rozpoznanie wczesne ma bardzo duże znaczenie.
Rozpoznanie tocznia początkującego polega na stwierdzeniu małej żółtobrunatnej plamki lub guzka, najczęściej umiejscowionego na skórze twarzy,
zwykle u dzieci; wykwit taki staje się szczególnie wyraźny przy uciśnięciu
całej okolicy szkiełkiem; przy obmacywaniu sondą wykazuje on opór nieco
mniejszy od otoczenia — dowód nacieku skłonnego do rozpadu i niszczą
cego tkankę podścieliska. Ze względu na doniosłość rozpoznania nie należy
wahać się dokonać badania histologicznego w przypadku wątpliwym.
Rozpoznanie tocznia w pełni rozwoju oparte jest na stwierdzeniu jego
przebiegu wieloletniego, przewlekłego, na obecności typowych guzków
i blizn, wśród których wykrywa się guzki świeże.
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manna w kile trzeciorzędnej może być ujemny. Trudności rozpoznawcze
rozstrzyga leczenie próbne.
— Kiła trzeciorzędna bujająca {lues tuberculo-hypertrophka) może
być łudząco podobna do bujającej postaci tocznia; ma to miejsce jednak
wyłącznie lub prawie wyłącznie na nosie i na wardze górnej. Pomijam różnice
w czasie trwania obu chorób i w wywiadach, wspomniałem o nich bowiem

Ryc. J 3 4 . B l i z n a w następstwie kiły pełzakowatej:
gładka, ostateczna, zarysy festonowate.

powyżej, tu dodam, że z punktu widzenia morfologicznego różnice są na
stępujące: wykwit kiłowy ma znacznie większą spoistość, na wardze brzegi
jego są festonowate, powierzchnia rzadko bywa kalafiorowata, jak w toczniu
bujającym, a raczej częściowo owrzodziała, nierzadko zmiany dotyczą części
kostnych nosa.
— Łuszczyca; jeśli wykwit toczniowy pokryty jest grubą warstwą łusek,
powstać może pozorne podobieństwo do ogniska łuszczycy; jednakże ognisko
605
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tocznia utrzymuje się trwale w tym samym miejscu, ognisko łuszczycy rzadko
utrzymuje się bez zmiany w ciągu kilku lat; toczeń jest częstszy na twarzy,
gdzie zmiany łuszczycowe należą do rzadkości. Wreszcie w toczniu powstaje
blizna, obecne są guzki gruźlicze, a nierzadko skłonność do owrzodzenia,
cech tych nie wykazuje ognisko łuszczycy.

Blizna w następstwie tocznia: liczne świeże
guzki w bliźnie.

— Toczeń rumieniowaty (erythematodes) często zajmuje twarz w uło
żeniu symetryanym, powstaje on znacznie szybciej, a po osiągnięciu pewnej
wielkości ustala się, nie wykazując tendencji do dalszego wzrostu; w ognisku
tocznia rumieniowatego nie ma guzków, nie wrzodzieje on prawie nigdy.
— Figówka bliznowaciejąca (sycosis lupoides) nastręczyć może duże
trudności rozpoznawcze, jednakże w figówce nie ma guzków, na obwodzie
zaś ogniska stwierdza się krostki i grudki przytorebkowe.
606
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Różnicowanie tocznia owrzodziałego i gruźlicy wrzodziejącej omówione
było wyżej.

Ryc. 136.

Toczeń łuszczycowaty.

— Niekiedy toczeń nosa wytwarza nacieczenia zlewne, wywołujące
zgrubienie skóry skrzydełek, czubka i przegrody nosowej, nie wykazujące
607
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przy tym tendencji do rozpadu; powierzchnia nosa jest sinawo czerwona,
a guzki są bardzo małe i dostrzegalne dopiero po uciśnięciu szkiełkiem. Jest
to tak zwana limfangityczna postać tocznia, niekiedy nastręczająca koniecz-

Rozległy toczeń

łuszczycowaty.

ność różnicowania z twardzielą nosa. W tym ostatnim razie naciek wyróżnia
się twardością, przechodzi na wargę, na podniebienie, nawet na gardziel,
608
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przewody nosowe są zwężone, guzków zaś nie widać nawet przy ucisku
szkiełkiem.
— Największe trudności rozpoznawcze sprawić może toczeń błon ślu
zowych bez towarzyszącego tocznia skóry, zdarza się to jednak bardzo rzadko.
Wobec braku cech szczególnie charakterystycznych, w każdym przypadku
zmian brodawkujących, nacieczonych i krwawiących na błonach śluzowych,
jeżeli tylko nie zostało ustalone rozpoznanie innej choroby, myśleć należy
również o toczniu gruźliczym i nie wahać się przed wykonaniem histolo
gicznego badania wycinka.

Ryc. 138. Toczeń gruźliczy układem zmian i hyperkeratozą powierzchni przy
pominający toczeń rumieniowaty; widoczne są liczne guzki toczniowe.

W razie istnienia tocznia skóry — rozpoznanie tocznia błon śluzowych
jest łatwe.
Rokowanie.
Ustalenie rokowania w toczniu jest bardzo trudne
ze względu na różnorodność jego postaci i obfitość czynników, odgrywają
cych rolę w tym wypadku. Odróżnić należy rokowanie dotyczące ogólnego
stanu zdrowia chorego, ustalane na podstawie badania internistycznego, oraz
rokowanie w zakresie przebiegu tocznia, będące przedmiotem naszych roz
ważań. Wymienić tu można jedynie czynniki wpływające na przebieg tocz
nia, a więc i na ustalenie rokowania.
39
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Czynnikiem najważniejszym jest wczesne ustalenie rozpoznania; ogniska
małe, wielkości kilku milimetrów lub 2 — 3 cm, stosunkowo łatwo mogą
być doszaętnie uleczone.
Nader ważnym czynnikiem jest stan majątkowy, społeczny i intelek
tualny chorego i jego rodziny; jeśli jest on pomyślny — rokowanie co do

uleczenia jest niepomiernie lepsze niż w przeciwnym wypadku. Choroba jest
długa i wymaga cierpliwości i nakładu kosztów.
Niektóre umiejscowienia tocznia są bardziej dobrotliwe i podatne na
leczenie, inne rokują gorzej. T a k więc zmiany umiejscowione zdała od na
turalnych otworów ciała i w okolicach opatrzonych obfitą podściółką tłusz610
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Ryc. 139. Toczeń gruźliczy przypominający toczeń rumieniowaty.
Obecność przerosłej ziarniny na czubku nosa i guzków wśród
błizny —• rozstrzygają o rozpoznaniu.
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czową podskórną rokują lepiej; toczeń błon śluzowych lub ich sąsiedztwa
rokuje gorzej.
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Ogniska trwające od dłuższego czasu, wielokrotnie leczone przyżeganiarni i naświetlaniami i nie uleczone, wykazujące przy tym objawy uszko
dzeń popromiennych, skłonność do owrzodzenia lub do bujania naskórka
nastręczać mogą obawy zwyrodnienia nowotworowego.
Prócz wymienionych czynników odgrywają rolę inne, nieuchwytne, za
leżne niewątpliwie od przebiegu odporności ogólnej i miejscowej i wpły
wające na to, że w niektórych przypadkach toczeń szerzy się niezwykle wolno,
nie wykazuje tendencji do przechodzenia głębiej, nie rozpada się, a pro
cesy bliznowacenia samoistnego są wyraźne, w innych zaś ma przebieg postę
pujący, żrący i wrzodziejący, nie dający się opanować leczeniem.
L e c z e n i e . Leczenie tocznia odbywać się powinno w specjalnych
zakładach leczniczych i jest zadaniem wyszkolonych dermatologów, nie zaś
lekarzy pracujących w ogólnej medycynie; jest to tak rozległy i trudny roz
dział lecznictwa dermatologicznego, że w książce niniejszej może być zaledwie
naszkicowany. Zagadnienie to, podobnie jak leczenie kiły, wymaga opra
cowania w monografii specjalnej.
Leaenie tocznia jest zagadnieniem nie tylko lecznictwa indywidualnego,
lecz zbiorowego, czyli społecznego, wymaga ono nie tylko przepisania odpo
wiedniego postępowania leczniczego, lecz zorganizowania aparatu kontrolu
jącego i umożliwiającego wykonanie zarządzeń lekarskich przez chorych.
Część tych zagadnień zostanie omówiona w rozdziale o społecznym znacze
niu tocznia, nie może być jednak pominięta w rozdziale niniejszym.
Sposób leczenia tocznia powinien być dostosowany do stanu finanso
wego i położenia społecznego chorego i zależy, rzecz jasna, w pierwszym
rzędzie od postaci i od umiejscowienia ogniska toczniowego. Samo leczenie
polega na stosowaniu środków ogólnych i miejscowych.
Leczenie ogólne polega na stosowaniu przetworów wapnia i tranu
w; miesiącach zimowych; tran podawać należy w ilości 75.0 gramów dzien
nie, czyli 5 stołowych łyżek; w razie złego znoszenia zastąpić go można
actitranem podawanym 4 razy dziennie po łyżeczce od herbaty. W posta
ciach rozległych i w razie powstawania wykwitów wrzodziejących, przero
słych i bujających należy przepisać dietę bezsolną. Leczenie naświetlaniami
światłem słonecznym lub promieniami pozafiołkowymi jest bardzo korzystne,
zwłaszcza zaś u osobników młodych; przeciwwskazane jest ono u gorączku
jących oraz u osobników ze zmianami czynnymi w płucach. Naświetlania
te należy rozpoczynać od stosowania dawek małych; najlepiej naświetlać
611
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Galwanokaustyka jest metodą wymagającą dużej cierpliwości od lekarza
i od chorego; znajduje ona wskazania w leczeniu ognisk małych, guzków
pojedyńczych oraz w doleczaniu ognisk tocznia leczonych innymi sposobami,
jeśli wśród blizny są guzki świeże. Przy stosowaniu tego sposobu leczenia
612
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pierwszy raz nie dłużej od 4 minut z odległos'ci 60 cm, stawiając jedną lampę
nad okolicą łopatkową, drugą zaś nad podkolanową.
Leczenie przetworami złotowymi nie jest stosowane w toczniu gruźli
czym.
Tuberkulina, ostrożnie stosowana, może być środkiem pomocnym w lea e n i u tocznia; zasady leczenia podane były w aęści ogólnej rozdziału o gruź
licy skóry.
Niektórzy zalecają leczenie miejscowe tuberkuliną; Ostrowski stosował
okłady z rozczynu tuberkuliny 1:100000. Pautrier poleca 5 — 1 0 % maść tu
berkulinową, maść ta wywołuje jednak silny odczyn ogólny i miejscowy i nie
powinna być stosowana na ogniska obszerne.
Leczenie miejscowe. Leczenie miejscowe tocznia jest podstawową me
todą postępowania leczniczego wobec tego schorzenia; metod tego leczenia
jest bardzo dużo, ich wspólną zasadą jest doszczętne zniszczenie ziarniny
gruźliczej. Warunkiem ich powodzenia jest cierpliwość lekarza i chorego
w stosowaniu leczenia. Wybór metody jest kwestią doświadczenia lekar
skiego; najczęściej jednak nie można ograniczyć się do jednego sposobu
i wypada łączyć metody rozmaite.
Wycinanie chirurgiczne jest metodą radykalną i szybką, może być jed
nak zastosowane wyłącznie w stosunku do ognisk pojedynczych i niewiel
kich, stosowanie jej na twarzy może napotkać na duże trudności. Metoda ta,
doskonała w razie powodzenia, zawodzi jednak w 3 0 — 4 0 % przypadków
(Lange). Przed przystąpieniem do wycięcia należy wykonać odczyn Kocha
w celu wywołania odczynu ogniskowego, umożliwia to bowiem ustalenie
szerokości strefy otaczającej ognisko tocznia, nie wykazującej zmian klinicz
nych, a w istocie już zakażonej; strefa ta, jak wiadomo, reaguje na wstrzyk
nięcie odpowiedniej dawki tuberkuliny; całe ognisko reagujące powinno
być wycięte. Strefa ta przekracza zazwyczaj o 3 — 5 cm zmiany dostrzegalne
kliniczne. Wycięcie może być wykonane zwykłą drogą chirurgiczną lub też
przy pomocy noża elektrycznego lub pętli. Mimo stosowania tej ostrożności
bynajmniej nierzadko w otoczeniu blizny po wycięciu powstają świeże
guzki toczniowe.
Diatermokoagulacją również ma na celu zniszczenie tkanki toczniowej,
jednakże i ten sposób leczenia zastosowany może być wyłącznie na ogniskach
małych; blizny po elektrokoagulacji mogą być przerosłe i beleczkowate.
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należy unikać rozgrzania galwanokautera do żarzenia białego, zniszczenie
bowiem tkanki jest nadmierne; należy unikać również zbyt powierzchow
nego wkłuwania kauteru, prowadzi to bowiem do powstawania blizny, pod
którą utrzymują się nacieki gruźlicze; kauter powinien przekłuć całą war
stwę, przez którą przechodzi łatwo, i zatrzymać się przy spotkaniu oporu,
świadczy to bowiem o dojściu do zdrowej lub bliznowatej tkanki łącznej,
której nie należy niszczyć. Przyżegania powtarzać należy co 5—10 dni, czyli
po zagojeniu ubytków wywołanych przyżeganiem poprzednim, prowadząc
to leczenie przez kilka lub kilkanaście miesięcy, aż do doszczętnego zniszcze
nia ziarniny gruźliczej. Blizny powstające przy tym l e a e n i u są na ogół gład
kie, niekiedy jednak lekko beleczkowate i przerosłe.
Metoda skaryfikacyjna jest mało stosowana w Polsce, lekarze francuscy
gorąco ją polecają. Polega ona na stosowaniu co 5—10 dni nacięć ogniska
toczniowego; nacięcia te wykonywane są przy" pomocy specjalnego skaryfikatora (może być jednak w tym celu użyty również i zwyłcły skalpel); nacięcia
powinny być robione na krzyż i ułożone jedne przy drugich; metoda ta daje
wyniki najlepsze w leczeniu bujającego tocznia warg i nosa.
Łyżeczkowanie jest bardzo często stosowane w leczeniu rozmaitych po
staci tocznia gruźliczego; może ono być poprzedzone przykładaniem maści
i płynów żrących lub też stosowane bywa bez tego. Ogniska małe operować
można bez znieczulenia, większe wymagają znieczulenia 2 % nowokainą lub
uśpienia, najlepiej przez dożylne wstrzyknięcie sonerylu. Początkowo należy
łyżeczkować dla oczyszczenia ziarniny z całej powierzchni, idąc głębiej tam
gdzie nacieki są rozleglej sze; kiedy łyżeczka zaczyna wywoływać charakte
rystyczny chrzęst, skutkiem oporu zdrowej tkanki łącznej, nałeży wziąć małą
łyżeczkę, podobną do używanych przez okulistów i delikatnymi ruchami
usunąć małe skupienia ziarniny gruźliczej zagłębione w tkankę łączną. N a
ogół jest to dobra metoda, rzadko jednak wystarcza dla uleczenia tocznia,
w bliźnie wkrótce powstają bowiem gruzełki świeże.
Środki chemiczne żrące. Stosowanie środków żrących celem zniszczenia
ziarniny gruźliczej jest jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia tocz
nia gmźliczego. Przepisy na środki żrące są liczne; jednym z często stosowa
nych jest maść antymonowa Unny; K l i n i k a Dermatologiczna U . W . stosuje
ją wedle zmodyfikowanego przepisu Bariera:
Rp.: Stibii chlorati, Acidi salicylici aa lo.o, Extracti opii, Novocaini
aa lo.o, Kreosoti fagi 20.0, Lanolini anhydr. 40.0.
Maścią tą należy smarować chore ognisko w przeciągu 2—5 dni, zmie
niając opatmnek co 24 godziny; ognisko nasmarowane przykrywa się ceratką.
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a 2 wierzchu watą. Po kilku dniach należy przepisać maść obojętną lub
też wylyżeczkować takie zmacerowane ogniska.
2 innych środków zalecano maść z l o — 2 0 % kwasu pyrogalusowego
i 10—20% kwasu salicylowego lub:
R p . : Acid. pyrogdlici, Acid. salicyl., Resorcini aa 5.0, Amyli, Glycerini,
Taki aa ad 50.0.

Szkoła francuska poleca używanie dla przyżegań chlorku cynkowego
10—30% w rozczynie alkoholowym 40%.
H e l i o t e r a p i a . Najlepsze wyniki osiąga się energią promienistą;
jednakże promienie X i radu nie znalazły zastosowania w leczeniu tocznia
i użycie ich należy ograniczyć do wskazań specjalnych.
Leczenie promieniami pozafiołkowymi może być stosowane przy po
mocy aparatu Finsena i jego pochodnych, wyniki osiągane tą metodą są
bardzo dobre, a blizny po uleczeniu estetyane, jest to jednak leczenie dłu
gie, kosztowne i wymagające specjalnej aparatury. Dodać należy, że żaden
ośrodek leczniczy nie może leczyć tą metodą dużych zastępów chorych, jest
to bowiem metoda dla wybranych, a nie dla szerokich rzesz. Jest to najpo
ważniejszą stroną ujemną tego leczenia, jest to bowiem metoda leczenia
indywidualnego, gruźlica skóry jest natomiast chorobą w pierwszym rzędzie
społeczną.
Leczenie lampą Kromayera daje wyniki gorsze; metoda ta polega na
wielokrotnym naświetlaniu pod uciskiem ogniska chorego promieniami poza
fiołkowymi, źródłem których jest palnik rtęciowy. Naświetlać należy po
cząwszy od 5 minut i powtarzać zabiegi po ustąpieniu odczynu, nasilenie
którego bywa rozmaite; dalsze naświetlania przedłużyć należy do 10—15 mi
nut, naświetlając w jednej serii 10 razy.
Obecnie często są w użyciu promienie graniczne, wyniki osiągane nimi
są niekiedy dobre; tu jednak leczenie również jest długie i wymaga kilka
krotnego powtarzania naświetlań.
Leczenie
c a l c i f e r o l e m . W ostatnich latach w leczeniu
gmźlicy skóry zastosowano calciferol. Calciferol jest to witamina D2 otrzy
mywana przez naświetlanie promieniami pozafiołkowymi ergosterolu. Jest
to ciało krystaliczne, rozpuszczalne w tłuszczach i w spirytusie. W leczeniu
gruźlicy skóry używane bywa w postaci rozmaitej, a najwygodniejsza jest
614

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

K w a s pyrogalusowy stosować można również w maści 20% przez kilka
dni; martwica występująca przy tym sposobie postępowania jest dosyć głę
boka. Leczenie to jest jednak dosyć bolesne, a przy stosowaniu mocz powi
nien być stale kontrolowany.
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w pigułkach, mniej wygodne jest stosowanie calciferolu w kroplach, w roz
tworze spirytusowym lub oleistym.
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Dawkowanie calciferolu jest następujące: podaje się trzy razy dziennie
po 50.000 jednostek międzynarodowych u osobników dorosłych; u dzieci
i u osób starych dawka powinna być zmniejszona do połowy lub do czwar-

Ryc. 140.

Toczeń gruźliczy przed leczeniem calciferolem.

tej aęści wskazanej powyżej. Podczas leaenia calciferolem korzystne jest
podawanie l / ^ — i litra mleka dziennie.
Leczenie to powinno być prowadzone systematycznie p r z a długi okres
a a s u , aż do ustąpienia klinicznych objawów choroby. Wymaga to 8^—12 mie
sięcy leaenia.
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W y n i k i lepsze uzyskuje się w przypadkach gruźlicy wrzodziejącej, rozplywnej i w toczniu gruźliczym przerosłym. Toczeń gruźlicy płaski wyka
zuje znacznie większą oporność na leczenie i on jednak ulega bardzo znacz
nej poprawie, a często zmiany ustępują nawet całkowicie. O uleczeniu można
będzie mówić po dłuższym okresie spostrzegania.

Fotografia chorej przedstawionej na ryc. 140 po 4 mie
sięcznym leczeniu calciferolem.

Leczenie calciferolem usuwa również takie zmiany, jak gruźlicę liszajowatą, gruźlicę grudkowo-zgorzelinową, a czasem również rumień stward
niały. N i e widziałem natomiast poprawy tocznia rumieniowatego. 2jniany
na błonach śluzowych są najbardziej oporne, ale i tu uzyskuje się ustępo
wanie zmian w połowie przypadków.
616
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Ryc. 141.
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Leaenie to ma zaletę prostoty i umożliwia masowe leczenie gruźlicy
skóry.
Jednak podczas leczenia calciferolem występują często objawy nieznoszenia i zatrucia. I c h pochodzenie nie jest obecnie zbadane, rzadko do
prowadzają one do powikłań ciężkich, jednak dokładna ich znajomość nie
zbędna jest dla każdego interesującego się leczeniem gruźlicy skóry tym
środkiem.
Objawy nieznoszenia występują w 25—30% przypadków i przybierać
mogą cechy rozmaite. Objawem najwcześniejszym jest wzrost pragnienia
i uczucie osłabienia. W dalszym ciągu chorzy tracą apetyt, wykazują skłon
ność do wymiotów, a niekiedy następują one po każdym posiłku. Chorzy
stają się tak osłabieni, źe nie mogą o własnych siłach utrzymać się na nogach.
Są oni bardas bladzi, rozwija się stan astenii i apatii bardzo wybitnie. Opi
sano nawet przypadki zejścia śmiertelnego. T e ciężkie powikłania nie na
leżą jednak do częstych, a po przerwaniu podawania calciferolu chorzy
szybko ( w ciągu 3—7 dni) powracają do stanu normalnego. Rzecz ogólna—
w razie ponownego podawania calciferolu znoszą oni go zazwyczaj zupełnie
dobrze.
Z innych powikłań wymienię silne stany zapalne, przypominające różę,
na ogniskach gruźliczych lub w ich sąsiedztwie. Wreszcie widywałem wy
siew wykwitów gruźlicy krwiopochodnej, takiej jak gruźlica liszajowata.
i guzkowo-zgorzelinowa.
Doniosłość
społeczna
tocznia.
Społeczna doniosłość
tocznia polega na jego częstości, długim trwaniu choroby, częstym inwa
lidztwie tych chorych, a wreszcie na tym, że dotyczy zazwyczaj ubogiej war
stwy ludności. Liczba przypadków gruźlicy skóry jest trudna do podania,
ankiety i obliczenia w tym kierunku dokonywane w Polsce nie były, toteż
możemy wysnuwać wnioski na podstawie porównań z innymi krajami. Źródła
niemieckie podają, że w Niemczech przed ostatnią wojną było około
80.000 przypadków gruźlicy skóry; wobec tego, że w ojczyźnie naszej, jako
w kraju rolniczym, częstość jej musiała być większa, przypuszczać należy, że
było ich tu około 35.000. Schreus uważa, że na 100.000 mieszkańców rocz
nie stwierdza się jeden świeży przypadek toania. N a taką liczbę chorych
należałoby urządzić szpitale społeczne. Wobec ubóstwa ludności znikomy
odsetek leczył się systematycznie przez okres czasu umożliwiający uleczenie;
większość tych chorych stawała się natomiast ciężarem dla społeczeństwa.
N i e należy zapominać również i o cierpieniach życiowych i moralnych tych
chorych. Pamiętajmy, że większość z nich ma na twarzy zmiany uniemożli
wiające im pracę w szeregu zawodów i wywołujące odrazę wśród otoczenia..
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Prawidłowa organizacja pomocy dla tych chorych wymaga stworzenia
dużego ośrodka leczniczego, wiejskich kolonii doleczania oraz rejestracji cho
rych i przymusowego skierowywania ich do szpitala i do kolonii, celem do
leczania i kontroli. Poza tym należy zorganizować dla tych chorych pośred
nictwo pracy.
Leczenie i opieka nad chorymi na toczeń jest koniecznością i jednym
z ważnych zagadnień lecznictwa społecznego, to zadanie wypływa jednak
raczej z przesłanek humanitarnych i łączy się z poczuciem prawa do opieki
społecznej każdej grupy chorych. N i e łudźmy się jednak, by ta działalność
mogła rozwiązać problemat walki z toczniem; sądzę, że zawiedzie ona na
dzieje wielu chorych, w obecnym stanie lecznictwa dużo bowiem przypad
ków tocznia zaliczyć można do nieuleczalnych.
Znacznie ważniejszym zagadnieniem jest wykrywanie świeżych przy
padków tocznia i zapobieganie szerzeniu się choroby. Wobec tego, że
w 75—85% przypadków toczeń twarzy rozpoczyna się w dzieciństwie
i w młodości od zmian na błonach śluzowych jamy nosowej lub w otoczeniu
ust i nosa — jednym z doniosłych zadań lekarzy szkolnych jest opanowa
nie laryngologii i dermatologii, chociażby w skromnych ramach wczesnego
rozpoznania tocznia błony śluzowej nosa i skóry i skierowywanie takich cho
rych do leczenia specjalnego. Jak wykazują obszerne statystyki — 60% cho
rych na toczeń zachorowuje przed 20 rokiem życia; większość pomiędzy
6 a 10. Zazwyczaj jednak rozpoznanie zostaje ustalone dopiero po 3 latach
trwania choroby.
Przypuszczać należy, że częstymi wrotami wtargnięcia prątków Kocha
są spróchniałe zęby, toteż walka z próchnicą zębów u młodzieży jest jedno
cześnie walką z toczniem.
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Toteż jeśli osobnik dotknięty gruźlicą płuc lub kostną może liczyć chociaż
na współczucie bliźnich, ci nieszczęśliwi nierzadko widzą w stosunku do sie
bie przejawy wstrętu i fizycznej odrazy. Chory bez wzroku, inwalida bez
nogi dawno już są pod opieką państwa i społeczeństwa, osobnicy głusi
i niemi mają możność stworzenia własnego świata wśród innych im podob
nych, ci zaś „ludzie bez twarzy" są prawdziwymi pariasami, nie mającymi
prawie znikąd pomocy. Trudno nie mieć wrażenia, że ubezpieczalnie spo
łeczne, pomoc państwowa i nawet związek przeciwgruźliczy nie spełniły
wobec tych chorych swego obowiązku. Z projektem organizacji pomocy dla
tych chorych w ramach ubezpieczeń społecznych wystąpił dr Z . Oszast, pro
jekt jego, niestety, nie został zrealizowany.
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D.

Gruźlica

grzybiasta.

skóry

Tuberculosis

fungosa

Postać ta, wyodrębniona w r. 1894 przez Riehla, występuje dosyć rzadko
i pod względem morfologicznym trudna jest do zróżnicowania z przerosłym
toczniem lub nawet słoniowacizną gruźliczą. Różni się ona sposobem powsta
wania i obfitością prątków gruźliczych w tkance.
Zmiany polegają na występowaniu dużych nacieków gruźliczych i mogą
powstawać zarówno skutkiem zakażenia skóry z zewnątrz, co jest najczęstsze,
jak również w otoczeniu zatorów gruźliczych, powstających drogą krwio
nośną lub chłonną. W otoczeniu ogniska prątków powstają znaczne skupie
nia ziarniny gruźliczej, co doprowadza do zjawienia się guzów wielkości
fasoli, jajka gołębiego lub śliwki; ziarnina ta wykazuje dużą skłonność do
serowacenia, co odróżnia ją od ziarniny toczniowej, nie wykazującej tego
w takim stopniu; w wyniku rozpadu nacieków powstają owrzodzenia i blizny.
W ziarninie i w wydzielinie z owrzodzeń stwierdza się obecność licznych
prątków Kocha. Najczęściej zmiany są umiejscowione na kończynach, nie
kiedy jednak mają siedlisko inne, występując na twarzy lub na tułowiu. N a 
cieki powstające w gruźlicy grzybiastej wykazują dużą skłonność do prze
rastania tkanek głębszych, do przechodzenia na naczynia chłonne, na ścięgna
i na okostną. Z innej strony podkreślić należy, że ich punktem wyjściowym
nierzadko jest ognisko kostne lub stawowe. W związku ze skłonnością do
zajmowania narządu chłonnego występuje zastój chłonki i słoniowacizna
toczniowa. Gruźlica grzybiasta występuje zazwyczaj u osobników o słabej
odporności przeciwgruźliczej, dlatego przebieg jej jest stosunkowo szybki
i złośliwy, zniszczenia zaś tkanek są bardzo znaczne.
Rozpoznanie jest łatwe w zakresie ustalenia etiologii gruźliczej; wystar
cza stwierdzenie obecności ziarniny guzowatej o przebiegu przewlekłym.
Dokładne określenie postaci gruźlicy jest natomiast znacznie trudniejsze;
wchodzi tu w rachubę zróżnicowanie z toczniem gruźliczym przerosłym i ze
słoniowacizną na tle tocznia. Różnicowanie ustala się na podstawie odmien
nego przebiegu zmian — gruźlica grzybiasta powstaje od początku w po
staci guzowatej, natomiast toczeń przerosły rozpoczyna się od zjawienia się
guzków toczniowych (które mogą też być wykryte na obwodzie lub wśród
ogniska) i prowadzi do wtórnego przerostu.
Ziarnina w gruźlicy grzybiastej wykazuje znacznie większą skłonność
do serowacenia, co można ustalić na podstawie badania histologicznego,
i zawiera bardzo liczne prątki Kocha.
Reasumując, należy jednak powiedzieć, że jest to postać wykazująca
stosunkowo mało cech charakterystycznych, toteż można zakwestionować słusz619
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ność jej wyodrębnienia. Postać ta powstać może od początku jako samo
dzielna lub też rozwija się z innych, w szczególności z gruźlicy rozpływnej
i z tocznia; w tym razie nie wytwarzają się już guzki gruźlicze, lecz rozległe
nacieczenia guzowate. Przejście tych postaci jednych w drugie jest częste,
toteż rozgraniczenie ich bywa trudne, a opis tej odmiany gruźlicy przez roz
maitych autorów jest rozmaity (patrz Nicolas — Gale. Tuberculose cutanee
et tuberculides, Pautrier. Nouvelle Pratique Dermatologique).

Gruźlica grzybiasta — tbc. fungosa.

Leczenie gruźlicy grzybiastej: podniesienie stanu ogólnego, dieta bezsolna, helioterapia ogólna, jeśli stan zdrowia chorego pozwala na to; miej
scowo zaś niszczenie tkanki elektrokoagulacją, jeśli zmiany nie są rozległe;
kąpiele odkażające, jeśli nastąpił rozpad ziarniny i jej wtórne zakażenie;
naświetlania promieniami X 4—6 razy po 200 r, przy użyciu sączka glino
wego 2—5 mm w zależności od głębokości nacieków. Po przypłaszczeniu
ziarniny — leczenie światłem stosowanym miejscowo; wchodzą tu w rachubę
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promienie graniane, promienie lamp łukowych i kwarcowych; stosowanie
systematycznych, wielokrotnych przyżegań bujającej ziarniny elektrokauterem lub termokauterem. Leczenie łyżeczkowaniem jest przeciwwskazane,
wobec obfitości prątków w tkance może ono bowiem doprowadzić do uogól
nienia się zakażenia.
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E.

Gruźlica
brodawkująca
Tuberculosis verrucosa

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Gruźlica brodawkująca stanowi
odrębną pod względem klinicznym i morfologicznym odmianę gruźlicy
skóry; występuje ona zawsze jako nadkaźenie ustroju już dotkniętego gmźlicą; przebieg jej bywa rozmaity, niekiedy dobrotliwy, często jednak wyka
zuje ona dużą skłonność do wytwarzania przerzutów w układzie chłonnym.
Z punktu widzenia morfologicznego charakteryzuje ją powstawanie nacie
ków nie serowaciejących, wykazujących tendencję do przerastania bliznowatą
tkanką łączną i do pokrywania się rozrostami brodawkowatymi.
Patogeneza.
Gruźlica brodawkująca powstaje przez zakażenie
zewnętrzne skóry osobnika juź dotkniętego gruźlicą; jest to więc nadkaźenie,
które może być wywołane prątkami zewnątrzpochodnymi, a zatem szczepem
obcym ustrojowi, lub niekiedy prątkami wewnątrzpochodnymi, wydalanymi
przez osobnika chorego. Zakażenie następuje najczęściej przy pracy w za
wodach wymagających stykania się z przedmiotami zakażonymi prątkami
Kocha, w takich więc jak pielęgniarze, praczki bielizny szpitalnej, hodowcy
bydła, pracownicy prosektoriów, oprawcy itd. Czasem zakażenie dotyczy
osobników prątkujących i następuje przy obcieraniu nosa lub warg dłonią
lub palcami. Zarazek przenika do skóry w miejscu uszkodzenia ciągłości
powłok i wywołuje w tym miejscu zmiany chorobowe. W związku ze sposo
bem zakażenia zrozumiałe jest, że zmiany chorobowe umiejscowione są za
zwyczaj na dłoniach i na palcach rąk, te bowiem okolice najłatwiej ulegają
zanieczyszczeniu materiałem zakaźnym; niekiedy zmiany te powstają w oto
czeniu odbytu skutkiem zakażenia skóry prątkami wydalanymi z kałem. Z a 
każenia przypadkowe dotyczą zwykle stóp, okolicy kolan i łokci, mogą jed
nak być umiejscowione i gdzie indziej.
Niektórzy autorzy (Ramel) podnoszą możliwość występowania krwio
pochodnej gruźlicy brodawkującej w postaci posocznicowej, zdarzenia takie
należą do rzadkości, związane są z nagłym osłabieniem odporności i wystę
pują w następstwie ostrych chorób zakaźnych, takich jak grypa i odra.
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Przebieg tych zmian odbiega jednak nieco od niewątpliwej gruźlicy
brodawkującej, toteż skłaniam się do zdania tych, którzy (Pautrier) zali
czają te osutki do tocznia brodawkującego.

Obraz
kliniczny
i m o r f o l o g i c z n y . Bardzo rzadko
nadarza się sposobność spostrzegania gruźlicy skóry brodawkującej od po
czątku jej powstania, zwykle bowiem ten mały i pozornie niewinny wykwit
uchodzi uwadze chorego, który zgłasza się do lekarza znacznie później, gdy

uporczywość choroby i powikłania przypadkowe zaczynają wywoływać pe
wien niepokój. Jak przekonałem się na przypadku spostrzeganym od po
czątku zakażenia (chodziło o studentkę, która zadrasnęła się podczas sekcji
i fakt ten zauważyła), choroba rozpoczyna się już na 6—8 dzień po zaka
żeniu od zjawienia się lekko bolesnego nacieczenia. Po kilku dalszych dniach
istnieje już żółtobrunatny guzek, umieszczony w miejscu wtargnięcia za
razka, a więc najczęściej na grzbietowej powierzchni palców dłoni, nierzadko
nad stawami; w pierwszych dniach po zjawieniu się środkowa część tego
guzka może być zaklęśnięta i przykryta strupkiem, spod którego wydobywa
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Gruźlica brodawkująca wywołana może być zarówno przez prątek ludzki
jak i bydlęcy, co zaś do częstości zmian wywoływanych przez jedną lub drugą
odmianę zarazka gruźlicy, to ulega ona dużym wahaniom w zależności od
kraju, środowiska i zawodu chorego.
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się niewielka ilość płynu surowiczo-ropnego. Krostka ta szybko przysycha,
podstawa guzka wykazuje naciek coraz większy, a powierzchnia już bardzo
wcześnie zaczyna pokrywać się rozrostami brodawkowatymi. W y k w i t jest
zazwyczaj pojedyńczy, może jednak być ich kilka, zgrupowanych lub niekiedy
ułożonych w sposób nader charakterystyczny, jak np. nad kilkoma stawami
międzypaliczkowymi u praczek. W y k w i t ten nie wywołuje bolesności samo
istnej, pod uciskiem jest jednak nieco tkliwy. Powiększa się on początkowo
dosyć szybko, po osiągnięciu rozmiarów monety wzrost jego zatrzymuje się
lub ulega znacznemu zwolnieniu. Stopniowo podstawa jego staje się coraz
bardziej nacieczona i cały wykwit nieco uwypukla się nad otoczeniem, jego
część środkowa pokrywa się szorstkimi rozrostami brodawkowatymi o bar
wie popielatej lub czarnej. Większość autorów odróżnia w wykwicie takim
trzy strefy: zewnętrzną, zapalną czerwonobrunatną, szerokości i—2 mm,
środkową — twardawą, wyraźnie nacieczoną, nie wykazującą obecności guz
ków toczniowych, a wreszcie wewnętrzną, brodawkowatą, zrogowaciałą nad
miernie, bardzo twardą. N a całym wykwicie, w szczególności między jego
brodawkowatymi rozrostami znajdują się małe, kropkowate ropnie, wydzie
lające przy ucisku nieznaczną ilość płynu surowiczo-ropnego. Niekiedy
wykwit taki osiąga rozmiary bardzo znaczne, zajmując prawie całą dłoń lub
stopę; wtedy środkowa część wykwitu bliznowacieje, wytwarzając gładką,
równą bliznę, pozbawioną — co jest charakterystyczne — guzków tocznio
wych.
Gruźlica brodawkująca utrzymywać się może w takim stanie czas bardzo
długi, nie wpływając na ogólny stan chorych i nie wykazując dążenia do
uogólniania się; ta okoliczność skłaniała wielu autorów, zwłaszcza szkoły
niemieckiej, do zaliczania jej do dobrotliwych odmian gruźlicy skóry. Obec
nie wiemy, że postać ta, pozornie łagodna, wykazuje nierzadko wybitną skłon
ność do szerzenia się drogami chłonnymi i do wytwarzania na ich przebiegu
ognisk gmźlicy rozpływnej i nietypowych owrzodzeń gmźliczych, ulcera
tuberculosa atypica. Występuje to częściej u osobników starszych, rzadziej
u młodych lub przy zakażeniu szczepem gmźliczym własnym. Zapalenie na
czyń chłonnych w przebiegu gmźlicy rozpływnej występuje prawie wyłącz
nie na kończynach górnych; naczynia chłonne grubieją, są wyczuwalne w po
staci bolesnych postronków, na których powstają guzki wielkości grochu,
początkowo twarde, stopniowo rozmiękające i otwierające się na zewnątrz
z wytworzeniem przetoki lub owrzodzenia. Jednocześnie powiększeniu i roz
padowi ropnemu ulegają okoliczne gruczoły chłonne. Niekiedy towarzyszą
temu odczyny ogólne w postaci dreszczy, podniesienia ciepłoty, potów noc
nych oraz inne objawy uogólnienia zakażenia gruźliczego.
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T a k zwany tuberculum anałomicum lub verruca necrogenka jest jedną
2 postaci gruźlicy brodawkującej; występuje ona u pracowników zakładów
anatomicznych i u studentów medycyny i weterynarii skutkiem zakażenia

Yerruca necrogenka na palcu u pracownika prosektorium.

skóry przy pracy na zwłokach gruźliczych. Pod względem morfologicznym
nie różni się ona od innych odmian gruźlicy brodawkującej; przebieg jej jest
jednak zazwyczaj łagodny, co najprawdopodobniej tłumaczy się tym, że wy
stępuje ona częściej u osobników młodych, o wysokiej odporności przeciw
gruźliczej. Niekiedy jednak i w tych razach środkowa część wykwitu ulega
owrzodzeniu, a na kończynach występuje stan zapalny naczyń chłonnych.
Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Obraz histologiczny gruźlicy brodaw
kującej charakteryzuje obecność nacieku w górnych warstwach skóry właści
wej oraz znacznego zgrubienia naskórka. Naciek wytwarza warstwę równo
mierną i nie wykazuje wyraźnej tendencji do tworzenia gruzełków; złożony
jest on 2 limfocytów, histiocytów i komórek plazmatycznych, wśród których
widoczne są pojedyńcze komórki olbrzymie i nabłonkowate, nie tworzące
nigdy skupień typowych dla gruźlicy. W przypadkach trwających od dłuż
szego czasu środkowa część ogniska wykazuje wyraźne cechy bliznowacenia
i organizacji, nie ulega natomiast nigdy serowaceniu. Prątków gmźliczych
jest mało w przypadkach starych, w świeżych może ich być dużo i wtedy
następuje zajęcie układu chłonnego i uogólnienie się sprawy chorobowej.
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Brodawki skóiy włas'ciwej są wydłużone bardzo znacznie, mają kształt
nieregularny, naczynia krwionośne i chłonne są liczne i silnie rozszerzone.
Naskórek jest bardzo wybitnie zgrubiały, przewyższając kilkunastokrotnie

Ryc. 145.
Obraz histologiczny gruźlicy brodawkującej; silne, nieregularne zgru
bienie naskórka, ropień w naskórku, naciek w skórze właściwej pozbawiony cech
swoistych.

szerokość normalną. Sople międzybrodawkowe są wydłużone odpowiednio
do wydłużenia brodawek, mają kształt nieregularny, niekiedy część ich jest
oddzielona i leży luźno wśród nacieku. Warstwa rogowa jest bardzo gruba,
brodawkowatą i kalafiorowata; w naskórku widoczne są nawarstwienia rogo
we przypominające perły w nabłoniaku oraz skupienia leukocytów wytwa
rzające drobne ropnie widoczne, jak już wspomniałem, nawet przy badaniu
klinicznym.
Zaznaczę reasumując, że w gruźlicy brodawkującej cechy budowy gruź
liczej mogą być zatarte i nietypowe, bujanie zaś naskórka tak wybitne, że
zajść mogą trudności różnicowania z nabłoniakami.
Początek gruźlicy brodawkującej jest mało znany, rzadko bowiem
istnieje sposobność zbadania takiego wykwitu pod względem histologicznym.
W przypadku zbadanym przeze mnie istniał naciek przypominający obrazy
40
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Spostrzegane w gmźliqr guzkowo-zgorzelinowej; środkowa część jego wraz
2 pokrywającym go naskórkiem wykazywała objawy martwicy. Naskórek
w obwodowych częściach wykwitu był zgrubiały, nieco brodawkujący.

(

Ryc. 146. Nadkaźenie gruźlicze na palcu u studentki medycyny; obraz w 14-tym dniu;
naciek źłożony z histiocytów i komórek okrągłych, tendencja do ograniczenia i blizno
wacenia. Niewątpliwie początek gruźlicy o przebiegu dobrotliwym, prawdopodobnie
brodawkującej.
•

— Brodawka zwykła, rerruca vulgaris, częściej występuje w większej
liczbie, nie wykazuje nacieczenia podstawy i stanu zapalnego otoczenia, chyba
że dołączyło się zakażenie przypadkowe.
— Toczeń gruźliczy brodawkujący; rozpoznanie różnicowe ważne jest
dla ustalenia wskazań leczniczych; toczeń gruźliay wykazuje w otoczeniu
wykwitu brodawkującego guzki toczniowe.
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Rozpoznanie
gruźlicy brodawkującej opiera się na stwierdze
niu wykwitu przypominającego brodawkę, wykazującego jednakże nacieczenie podstawy i trwały stan zapalny w otoczeniu. W razie istnienia zapalenia
naczyń chłonnych z ropniami lub owrzodzeniami na ich przebiegu, obraz
jest tak charakterystyczny, że rozpoznanie nie może sprawić trudności. W roz
poznaniu różnicowym wziąć należy pod uwagę schorzenia następujące:
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— Brodawkujące wykwity występujące w zatruciach jodem i bromem,
jododerma et bromoderma vegetans, powstają nagle, są rozsiane, rzadziej
pojedyncze, częściej zajmują twarz i okolice o skórze cienkiej, rzadko palce
i okolice o naskórku gmbym; wytwarzają one guzy miękkie, ropiejące i wy
dzielające płyn obfity, surowiczo-ropny; zaznaczę wszakże, że spostrzegałem
przypadek, w którym różnicowanie z brodawkującą gruźlicą rozsianą było
bardzo tmdne.
— Ropne brodawkujące zapalenie skóry (pyodermia vegetans) nastrę
czyć może trudności rozpoznawcze, jeśli zmiany gruźlicze są rozległe, peł
zak owate i bliznowate; przebieg obu schorzeń jest przewlekły i w obu pow
stają rozrosty brodawkowate, szerzące się obwodowo i pozostawiające blizny.
Wprawdzie hiperkeratoza i naciek są wybitniejsze na wykwitach gruźlicy
brodawkującej, w zmianach ropnych natomiast silniejsze są objawy ropne
i wysiękowe, jednakże nierzadko nie udaje się ustalić rozpoznania bez bada
nia histologicznego i obserwacji przebiegu choroby.
— Kiła brodawkująca trzeciorzędna może wywołać powstawanie na
stopach i na dłoniach guzków pokryt)'ch nadmiernymi warstwami rogowymi
lub nawet hiperkeratotycznymi (clavi syphilHicj); przy różnicowaniu trzeba
pamiętać, że przebieg zmian kiłowych jest znacznie szybszy, a tendencja do
wzrostu obwodowego wybitniejsza.
— Znamiona hiperkeratotyczne do złudzenia mogą przypominać gruź
licę brodawkującą, jednakże umiejscowienie zmian, czas i sposób powstawa
nia, a wreszcie wynik badania tkankowego są tak odmienne, że popełnienie
błędu jest tmdne.
—- Rogowiec naczyniowy (angiokeratoma) w postaci typowej nie na
stręcza tmdności rozpoznawczych, ułożony jednak nietypowo, pokryty znacz
nymi złogami hiperkeratotycznymi sprawić może tmdności bardzo duże; pa
miętać należy, że rogowiec nie wykazuje ani nacieczenia podstawy, ani
obwódki zapalnej, często Otoczony jest sinawą obwódką charakterystyczną
dla naczyniaków,
przy usuwaniu warstw
rogowych krwawi
on
z łatwością.
— Liszaj brodawkujący (lichen corneus) nastręczyć może bardzo duże
tmdności rozpoznawae; jeśli p r ó a wykwitów brodawkujących uda się wy
kryć guzki typowe dla liszaja lub zmiany na błonach śluzowych, różnicowa
nie zostaje ustalone na tej podstawie; w przeciwnym razie trzeba pamiętać,
że w liszaju nie powstają wymienione wyżej krostki kropkowate; wreszcie
nierzadko rozpoznanie wypada oprzeć na wyniku badania histologianego.
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R o k o w a n i e . Rokowanie w gruźlicy brodawkującej zależy od jej
rozwoju; jeśli zmiany pozostają ograniczone — jest ono dobre; jeśli nato
miast dołącza się gruźlicze zakażenie naczyń i gruczołów chłonnych — jest
ono poważne.

Leczenie ogólne stosuje się zgodnie ze wskazówkami podanymi w roz
dziale o toczniu gruźliczym.

F.

Gruźlica

Tuberculosis

krwiopochodna
haematogenes

Krwiopochodne postacie gruźlicy skóry charakteryzuje nagłe występowa
nie w postaci osutek uogólnionych, powstających przez rozsianie prątków
drogą k r w i . Wprawdzie niektóre z opisanych odmian gmźlicy skóry powstać
mogą również skutkiem rozwoju ziarniny gmźliczej w otoczeniu prątków
Kocha tworzących zator w naczyniach skóry; w tych przypadkach jednak
schorzenie nie wykazuje cech posocznicy gmźliczej, tak charakterystycznej
dla właściwej, krwiopochodnej gmźlicy skóry. Może ona występować pod
rozmaitymi postaciami, zarówno z punktu widzenia morfologicznego, jak
i klinicznego; zależy to z jednej strony od stanu odporności przeciwgruźli628
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L e c z e n i e . Leczenie gruźlicy brodawkującej ma na celu doszczętne
zniszczenie chorego ogniska. Może to być osiągnięte drogą chirurgiczną lub
też elektrokoagulacją czy diatermokoagulacją. Zabieg jest łatwy na ogniskach
małych, na dużych trudności mogą być bardzo znaczne. Jeśli ogniska uło
żone są nad ścięgnami lub nad torebką stawową, co utrudnia koagulację cho
rej tkanki, należy stosować przez okres 5—6 dni plaster salicylowy 30%, po
czym ostrożnie wylyżeczkować ziarninę odsłoniętą po usunięciu mas rogo
wych. Owrzodzenie powstałe po tym zabiegu należy naświetlać lampą łuko
wą (Finsen) lub rtęciową (Kromayer). W razie zakażenia naczyń chłon
nych, należy otworzyć chirurgicznie i zniszczyć łyżeczkowaniem albo diater
mokoagulacją nacieki w otoczeniu ropni. Guzy i naczynia chłonne naświetlić
należy promieniami X w ilości 600—800 r na pole, rozkładając tę dawkę
na szereg mniejszych (150—200 r ) , stosowanych co 2 tygodnie. Dawka
jednorazowa winna być tym mniejsza, im ostrzejsze objawy zapalne i im
większą skłonność do rozpadu wykazują nacieki.
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czej ustroju, z drugiej zaś — od ilości i zjadliwości prątków zakażających
skórę oraz od czasu trwania i przebiegu zakażenia gruźliczego ogólnego.

I.

Lupoid

prosówkowy.

Lupoid

miliaris
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Lupoid prosówkowy nazywany był dawniej przez Barthilemy acnitis,
a przez szkołę niemiecką nader nietrafnie lupus follicularis. Zmiany polegają
na występowaniu guzków gruźliczych, powstających przez rozsianie zarazka

Ryc. 147.

Lupoid prosówkowy twarzy; lupoid miliaris

jaciei.

drogą k r w i ; w zależności od ułożenia odróżniamy postać rozsianą i skupioną
w pojedyńcze ognisko. Schorzenie ma przebieg dobrotliwy.
a. L u p o i d
r o z s i a n y . Lupoid miliaris disseminatus występuje
częściej u osobników dorosłych, w wieku 20—40 lat, bez różnicy płci. Cho
robą powstaje nagle, jednakże najczęściej w postaci nawałów w ciągu
20—40 dni, niekiedy nie wywołujących objawów ogólnych, czasem jednak
z towarzyszącym wzrostem ciepłoty i uczuciem rozbicia i osłabienia; wreszcie
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może ona wystąpić w następstwie gorączkowych chorób ogólnych, naświet
lań lub innych wpływów klimatycznych i fizycznych.
Najczęściej zmiany umiejscowione są na twarzy, zajmując w układzie
symetrycznym skórę czoła, nosa, policzków, podbródka i małżowin usznych;

Lupoid prosówkowy twarzy o wykwitach dużych.

znaanie rzadziej widuje się je na .skórze szyi lub górnej części klatki pier
siowej.
Wykwitem zasadniczym jest guzek, rozmiary którego bywają rozmaite,
czasem kropkowate lub wielkości łebka szpilki, rzadziej większe, dochodzące
do rozmiarów grochu. Guzki małe nie uwypuklają lub bardzo nieznacznie
powierzchnię skór)', duże tkwią na niej w postaci półkolistych wyniosłości.
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Barwa ich jest brunatnawa, czerwonawa lub żywo czerwona, a przy diaskopii (ucisku szkiełkiem) — żółta, identyczna z zabarwieniem guzków tocz
niowych; spoistość wykwitów małych jest miękawa, co wyczuć można przy
uciskaniu na nie tępą sondą, duże mogą być twarde. Ułożone są one syme
trycznie, nie zlewają się, lecz leżą w postaci wykwitów pojedyńczycli.
Cała skóra twarzy, gdzie choroba jest najczęstsza, jest zazwyczaj silnie
zeczerwieniona, w okresie początkowym niekiedy purpurowa i lekko obrzęk
nięta, co jest objawem zwracającym uwagę chorych i skłaniającym ich do za
sięgnięcia porady u lekarza; powierzchnia jej bywa gładka lub usiana dużą
liczbą drobnych guzków. Badanie uważne lub ucisk szkiełkiem wykazuje
l i a n ę żółte kropeaki. Rzadziej na skórze zaczerwienionej widoczne są półkuliste guzki wielkości kilku milimetrów, niekiedy wykazujące na szaycie
strupek, nieznaczne skupienie płynu surowiczo-ropnego lub niewielkie zaklęśnięcie.
Stan ogólny chorych jest zwykle dobry i zmiany skóry nie wywołują
zaburzeń ogólnych; w narządach wewnętrznych nie udaje się wykryć czyn
nych ognisk gruźliaych, mimo że one niewątpliwie istnieją.
Zmiany na skórze mają przebieg przewlekły, a osutki złożone z wykwi
tów dużych są uporczywsze; ustępują one po kilku lub kilkunastu miesią
cach z pozostawieniem nieznaanych blizenek. Okoliczne gruczoły chłonne
(szyjne) zazwyczaj nie reagują; odczyny na tuberkulinę są u tych chorych,
zdaniem /. Jadassohna, zawsze ujemne, zgodzę się jednak z tymi, którzy,
jak Pautrier, twierdzą, że nie jest to zjawisko stałe.
Z m i a n y a n a t o m i c z n e są nader charakterystyczne, polegają
one na dobrze odgraniczonym nacieku w środkowych lub dolnych war
stwach skóry właściwej; początkowo jest on mały, w miarę powiększania
zbliża się do powierzchni, od.której jest niekiedy oddzielony zaledwie cienką
warstwą włókien tkanki łącznej; czasem powstaje on w otoczeniu torebki
włosowej; często w środkowej części nacieku znajdują się drobne naczynia
krwionośne, z którymi naciek jest ściśle związany. Budowa nacieku jest ty
powa dla gruźlicy, można nawet powiedzieć, że prawie w żadnej postaci
gruźlicy skóry nie występują bardziej charakterystyczne zmiany anatomiczne.
Środkowa część nacieku wykazuje objawy martwicy skrzepowej w postaci
zatarcia budowy tkanki i rozpadu komórek, w otoczeniu jej skupione są ko
mórki nabłonkowate z mniej lub bardziej l i a n y m i komórkami olbrzymimi,
często nader charakterystyanymi dla gruźlicy, zewnętrzną część nacieku sta
nowi wał limfatyczny. Niekiedy martwica części środkowej jest tak wybitna,
że dochodzi do powierzchni i wytwarza nieznaczne owrzodzenia lub krostkę.
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Wśród tkanki tej znajdowano prątki Kocha (Finger,
Schlosberg,
Arndt), a szczepienie jej śwince morskiej dawało wynik dodatni (Jadassohn,
Kyriej Hoffmann).

Ryc. 149.

Obraz histologiczny lupoidu prosówkowego twarzy — preparat z przyp.
ryc. 133; dobrze ograniczony naciek.

Największą trudność sprawia grudkowa postać trądzika różowatego
(acne rosacea papulosa). Trudności rozpoznawcze mogą być bardzo duże
i tylko skupienie wykwitów w okolicy nosa i policzków, obecność zmian
naczyniowych i drobnych krostek, okresowe nasilenie zmian, zwłaszcza zaś
pod wpływem spożycia pokarmów gorących lub w okresie periodowym u ko
biet, a wreszcie przewlekły przebieg schorzenia skłonić mogą do przychy
lenia się k u trądzikowi różowatemu; popełnienie błędu jest jednak łatwe,
6J2
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Rozpoznanie
liapoidu prosówkowatego twarzy może być łatwe,
jeśli występuje on w postaci typowej; oparte jest ono na stwierdzeniu wyżej
opisanych guzków, niekiedy charakterystycznego zlewnego zaczerwienienia
skóry twarzy i obecności drobnych, żółtych plamek przy diaskopii.
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a jedynym pewnym sposobem jego uniknięcia jest dokonanie wycinka i ba
danie histologiczne tkanki.
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Dmgie schorzenie, z którym należy różnicować jest to trądzik pospolity
(acne vulgaris); tu jednak obecność zaskórników i czopów łojowych po
winna uchronić przed popełnieniem błędu.
L e c z e n i e . Wobec tego że chodzi tu o chorych, u których nastąpił
wysiew prątków do k r w i z ogniska wewnętrznego, zadaniem najważniejszym
jest leczenie ogólne i stworzenie choremu dobrych warunków pracy i życia,
a to nawet wtedy, co tak często bywa, gdy nie powiedzie się wykrycie
ogniska wewnętrznego. Chorych tych nie można traktować, jak dotkniętych
umiejscowioną gruźlicą skóry; mimo niewykrycia ogniska wewnętrznego
wskazane jest dla nich leczenie sanatoryjne; przekonałem się, niestety, że
komisje lekarskie zakładów ubezpieczeniowych lub opieki lekarskiej zwykle
nie stają na tym punkcie i wobec braku zmian dających się rentgenologicz
nie stwierdzić w płucach, nie kwalifikują tych chorych do leczenia w sana
toriach.
Leczenie dietą bezsolną, podawanie tranu i przetworów wapniowych
jest tu również wskazane. Ramel poleca leczenie przetworami złota, co do
mnie nie uzyskiwałem tą metodą dobrych wyników, a ze względów zasad
niczych nie jestem jej zwolennikiem u tych chorych, podobnie jak we wszyst
kich przypadkach, w których istnieją objawy wysiewu prątków drogą k r w i .
Jako leczenie miejscowe stosuję pędzlowanie środkami drażniącymi — pły
nem Kumerfelda lub mieszanką następującą:
R p . : Hydrargyri suljurati rubri i.o, Resorcini 5.0, Sulfuris ppłi lo.o,
Talci veneti, Zinci oxydati aa 15.0, Glycerini 10.o, Spir. vini
50O ad loo.o.
Dobre wyniki dawało m i stosowanie naświetlań twarzy promieniami
pozafiołkowymi lampy Bacha; początkowo stosować należy dawki małe,
w miarę jednak przyzwyczajenia skóry dochodzi się do dużych, wywołują
cych lekki rumień; naświetlania te należy stosować przez kilka miesięcy.
Rokowanie jest na ogół pomyślne, chociaż choroba może się przedłużyć
i trwać kilka i kilkanaście miesięcy. Wskazane jest stosowanie
calciferolu.
b. L u p o i d
prosówkowy
s k u p i o n y , lupoid miliaris
aggregatus jest postacią bardzo rzadką i zwykle w podręcznikach nie opi
sywaną. Występuje ona w postaci guzków prosówkowatych, nie różniących
się od opisanych w lupoidzie rozsianym, ale zebranych w jedno lub kilka
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Ryc. 150.
Lupoid miliaris aggregatus nad ogniskiem
gruźlicy kostnej. Niewątpliwie wysiew miejscowy limfopochodny.

2.

Ostra prosówkowa
gruźlica
skóry
Tuberculosis
miliaris
acuta

T a odmiana krwiopochodnej gruźlicy skóry zdarza się rzadko, a z pun
ktu widzenia swej istoty i przebiegu jest analogiczna do ostrej prosówki
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Ognisk. Postać tę widywałem w przypadkach gruźlicy tkanek głębokich lub
narządów wewnętrznych, np. w przypadku gruźlicy szpiku kostnego, raz
jeden na policzku w przypadku gruźlicy dziąsła. Guzki powstają w drodze
krwiopochodnej lub limfopochodnej przez wysiew zarazków z ogniska głę
bokiego. Cechy morfologiczne i anatomiczne tych guzków są takie same,
jak w lupoidzie rozsianym. Przebieg schorzenia zależy od stanu gruźlicy
wewnętrznej.
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gruźliczej narządów wewnętrznych. Występuje ona częściej u dzieci, zwłasz
cza poniżej 5—6 lat życia, w szczególności jako powikłanie odry, krztuśca
lub grypy, niekiedy po naświetlaniach lampami kwarcowymi lub po wstrzykiwaniach tuberkuliny; niekiedy momentu wywołującego nie udaje się stwier
dzić. Objawy rozpoczynają się nagle, zazwyczaj stan zdrowia chorego szybko
się pogarsza, występuje gorączka, osłabienie, nieznaczne zamroczenie oraz
inne objawy charakterystyczne dla ostrych, zakaźnych chorób. Jednocześnie
na skórze zjawia się osutka umiejscowiona na tułowiu i na kończynach, rza
dziej na skórze twarzy i na owłosionej skórze głowy. Z punktu widzenia
morfologicznego osutka ta bywa rozmaita, co utrudnia jej rozpoznanie; mogą

Ryc. 151.

Tuberculosis

miliaris acuta; ostra prosówkowata gruźlica skóry.

to być plamy rumieniowate, niekiedy z drobnymi kropkowatymi wybroczy
nami, częściej są to osutki wyraźnie wybroczynowe; wreszcie zjawiają się
osutki grudkowe o wykwitach drobnych, liszajowatych lub dużych; ostatnie
nierzadko wrzodzieją, wytwarzając głębokie, okrągłe owrzodzenia o dnie
nekrotycznym. W całości jest to osutka wielopostaciowa, plamista, wybroczynowa, drobnogrudkowa i wielkogrudkowa, a często wrzodziejąca.
Gruczoły chłonne są zwykle powiększone, odczynowość na tuberkulinę
jest bardzo silna; w przypadkach, które spostrzegałem, w miejscu wstrzyk
nięcia tuberkuliny występował rozległy odczyn martwiczy.
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3. G r u ź l i c a
Tuberculosis

liszajowata
lichenoides

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . T a postać gruźlicy skóry polega
na występowaniu osutki uogólnionej, powstającej na drodze krwionośnej;
ma ona przebieg dobrotliwy i jest złożona z drobnych grudek pojedyńczych lub skupionych w ogniska większe ułożone na tułowiu.
Cechy
morfologiczne.
Elementem charakterystycznym dla
gmźlicy liszajowatej jest mała grudka wielkości łebka szpilki lub czasem
nieco większa; barwa takiej grudki jest najczęściej cielista lub różowa albo
brunatnoczerwona, nieznacznie różniąca się od skóry otoczenia. Zarysy jej są
okrągłe, a czasem, bardzo jednak rzadko, wieloboczne, kształt okrągły lub
stożkowaty, co jest dla tych grudek szczególnie charakterystyczne. Powierzch
nia ich pokryta jest łuseczką albo strupkiem; czasem na szczycie widuje się
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Przebieg tych zmian bywa rozmaity, zdaniem niektórych autorów osutka
niekiedy ustępuje i stan chorych ulega poprawie; zmiany przeważiiie nasi
lają się, wykwitów wrzodziejących i nekrotycznych występuje coraz więcej,
a stan ogólny chorych pogarsza się; u dzieci dołącza się gruźlicze zapalenie
opon mózgowych; u dorosłych rozwija się zespół toksyczno-infekcyjny, cha
rakterystyczny dla ostrej prosówki gruźliczej. Najczęściej sprawa kończy się
niepomyślnie.
Zmiany anatomiczne są rozmaite w zależności od cech klinicznych osut
k i ; w wykwitach plamistych i wybroczynowych istnieje ostry surowiczy stan
zapalny bez cech swoistych, wszakże w tkance i w naczyniach znajdują się
bardzo liczne prątki Kocha; w wykwitach wrzodziejących stwierdza się roz
ległą martwicę skrzepową lub rozpływną, otoczoną wałem ziarniny gruźli
czej.
Rozpoznanie ostrej prosówki gruźliczej skóry na podstawie cech mor
fologicznych osutki może być bardzo trudne, nie ma ona bowiem cech zna
miennych. Rozpoznanie zostaje ustalone na podstawie ogólnego stanu cho
rego oraz na zasadzie wyniku badania mikroskopowego wycinka lub rozmazu
z wydzieliny owrzodzeń.
Rokowanie zależy od stanu narządów wewnętrznych i nasilenia posocz
nicy, prawie zawsze jest ono bardzo poważne.
Leczenie jest objawowe, polega na utrzymaniu czystości owrzodzeń
i na izolowaniu chorego, zawsze zakaźnego dla otoczenia. Spróbować należy
leczenia calciferolem lub streptomicyną.
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nieznaczne skupienie płynu surowiczego lub ropnego, częściej tkwi tu czop
rogowy, skutkiem czego powierzchnia staje się chropowata, same zaś guzki
przypominają guzki rogowacenia torebkowego (hyperkeratosis suprafollicularis). Grudki te mogą być ułożone w okolicy torebek włosowych i wtedy
na ich szczycie tkwi włos lub teź widuje się małe kropkowate zagłębienie —
dowód usadowienia w otoczeniu gruczołu potowego. Grudki na dłoniach

Ryc. 152.

Gruźlica liszajowata, tuberculosis

lichenoides.

i na stopach występują w postaci białawych, półkolistych wykwitów, po
dobnych do ziarnka ryżu. Osutka umiejscowiona jest prawie wyłąanie na
tułowiu, rzadziej na kończynach górnych. Umiejscowienia na twarzy i na
skórze głowy, spostrzegane przez niektórych autorów, należeć muszą do
rzadkości, a osobiście zmian takich nie spostrzegałem; myślę nawet, że na
twarzy i na głowie przybierają one postać lupoidu prosówkowatego i jako
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takie winny być rozpoznane. Grudki mogą być nieliczne i rozrzucone niere
gularnie na skórze tułowia, co niezmiernie utrudnia rozpoznanie; ta postać
jest, zdaniem moim, bardzo częsta, jednak ze względu na trudności rozpo
znawcze najczęściej uchodzi uwadze. W postaci typowej są one skupione
w ogniska okrągłe, owalne lub o zarysach nieregularnych i o wielkości roz
maitej, najczęściej jednak o rozmiarach monety. Niekiedy grudki ustępują
w środkowej części wykwitu, nadając mu cechy obrączkowate; czasem złusz-

Grudki liszajowate skupione i rozproszone (w środkowej części strupek
po badaniu histologicznym).

czanie jest bardzo wyraźne, co prowadzi do powstawania postaci łupieźor
watych, a nawet łuszczycowatych. Niekiedy zmianom tym towarzyszy silny
stan zapalny, skutkiem czego wykwity są zaczerwienione i obrzęknięte;
wreszcie mogą one zlewać się tworząc postacie uogólnione, erytrodermiane.
D l a wszystkich charakterystyczne jednak są grudki o cechach opisanych po
wyżej.
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Ryc. 153.
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P r z e b i e g c h o r o b y . Osutka zjawia się niepostrzeżenie, nie wy
wołuje zmian podmiotowych i najczęściej jest dla chorych niespodzianką;
czasem powstaje ona bez widocznego bodźca, częściej jednak, podobnie jak
wszystkie posocznicowe postacie gruźlicy skóry, w następstwie wstrząsów
takich, jak przebycie ostrej choroby zakaźnej, naświetlania, wstrzyknięcia
tuberkuliny itd. Osutka utrzymuje się rozmaity czas i ustępuje z pozostawie
niem przebarwień kropkowatych lub złuszczania łupieżowatego albo też
ognisk medalionowatych, lekko połyskujących skutkiem nieznacznego spłasz
czenia normalnego poletkowania skóry. Zmiany takie u osobników gruźli
czych oceniam zawsze jako dowód przebytej gruźlicy liszajowatej. Czas trwa
nia osutki liszajowatej bywa rozmaity, niekiedy, zwłaszcza po wstrzyknięciu
tuberkuliny lub po naświetlaniu, jest to zjawisko przemijające, utrzymujące
się 48—72 godzin lub nawet krócej, częściej jest to osutka o przebiegu
przewlekłym, utrzymująca się kilka miesięcy lub lat, w którym to czasie
zmiany mogą okresowo nasilać się lub ustępować.
Osutka ta występuje częściej u dzieci, nie należy jednak do rzadkości
również u młodzieży i u osobników dorosłych; nie widywałem jej nigdy
u starców; widujemy ją częściej w przypadkach gruźlicy rozpływnej, kostnej
i gruczołowej, w toczniu bujającym i owrzodziałym, rzadko występuje ona
w gruźlicy płuc. N i e wpływa ona na ogólny stan zdrowia chorych; osobnicy
z gruźlicą liszajowatą reagują bardzo silnie na tuberkulinę.
Zmiany
anatomiczne.
Obraz zmian tkankowych w gruź
licy liszajowatej jest bardzo charakterystyczny; w skórze właściwej, często
w otoczeniu torebki włosowej lub luźno bez związku z nią znajduje się na
ciek dobrze ograniczony od otoczenia; w przypadkach świeżych jest on zło
żony z limfocytów i z histiocytów, w zmianąch zadawnionych stwierdza się
w nim liczne komórki nabłonkowate i pojedyncze olbrzymie; skłonności do
rozpadu i do serowacenia naciek ten nie wykazuje. Można więc powiedzieć,
że obraz jest taki sam, jak w lupoidzie prosówkowym twarzy, mniej jednak
nasilony.
Prócz takich typowych pod względem anatomicznym zmian, widywałem
przypadki niewątpliwej gruźlicy liszajowatej, w której zmiany anatomiczne
polegały na obecności pojedynczych limfocytów i histiocytów w otoczeniu
torebek włosowych, sama zaś tkanka wykazywała objawy wyraźnego obrzęku.
Zmiany w naskórku są wyraźnie wtóme i polegają na obecności łuseczki
lub niewielkiego strupka nad naciekiem; w ujściu torebki włosowej wy
twarza się natomiast czop rogowy.
Patogeneza.
Sposób powstawania gruźlicy liszajowatej nie jest
jasny, obecnie skłaniamy się jednak do przypuszczenia, źe chodzi tu o zmia-
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Rozpoznanie.
Rozpoznanie typowych przypadków gruźlicy
liszajowatej ze zmianami rozległymi zazwyczaj nie nastręaa trudności,
oparte jest ono na stwierdzeniu u osobnika z gruźlicą czynną osutki umiej
scowionej na tułowiu, złożonej z drobnych grudek kształtu stożkowatego,
grupujących się w ogniska wielkości monety. Rozpoznanie różnicowe ustalić
wypada niekiedy z następującymi schorzeniami:
— rogowacenie torebkowe (hyperkeratosis suprafollicularis) jest wro
dzoną cechą skóry, zmiany przeważają na zewnętrznej powierzchni końayn,
nie wykazują tendencji do grupowania się;
— złuszaanie łuszaycowate (parakeratosis psoriasiformis) ogniska są
zaczerwienione, pokryte łuskami łupieżowatymi lub łuszaycowatymi, brak
tu grudek stożkowatych; ogniska te gromadzą się w okolicach łojotokowych,
nie wykazują one tendencji do trwałego utrzymywania się;
— łupież mieszkowy aerwony (pityriasis rubra pilaris) zmiany prze
ważają na twarzy, na dłoniach po stronie grzbietowej i na tułowiu, hiperkeratoza na guzkach jest bardzo wybitna; na skórze istnieje obraz erytrodermii;
— liszaj aerwony końaysty (lichen ruher acuminatus) może wy
twarzać ogniska bardzo podobne do ognisk gruźlicy liszajowatej, jednakże
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ny gruźlicze właściwe, wywołane przez prątki Kocha, nie zaś o tzw. tuberkułidy. N a korzyść tego poglądu przemawia wykrycie w guzkach gruźlicy
liszajowatej prątków Kocha (Jacobi, Bettmann, Leivandou'sky) oraz prze
niesienie gruźlicy na morską świnkę po szczepieniu tkanki (Jacobi, Pellizari,
Wolff i i n . ) . Przyznać należy, że odkrycia takie należą jednak do zdarzeń
wyjątkowych, co świadczyłoby o tym, że prątków jest tam mało i że są one
mało zjadliwe. N a tej podstawie można by zatem przypuszczać, źe chodzi
tu o posocznicę, wpra^wdzie o nasileniu bardzo słabym, wywołaną jednak
przez prątki gruźlicze. Występowanie jej po ostrych chorobach zakaźnych,
naświetlaniach i podobnych zabiegach można by tłumaczyć obostrzeniem
objawów chorobowych w ukrytym ognisku gruźlicy, przekrwieniem jego oto
czenia i przejściem prątków do krwiobiegu. Trudniej natomiast znaleźć
objaśnienie przypadków, w których występują guzki gruźlicy liszajowatej
w otoczeniu próby tuberkulinowej (Mantoux, Pirquet). Ocenianie zjawiska
jako alergicznego nie wyjaśnia sprawy, nie wiemy bowiem, czy chodzi tu
o obostrzenie zmian utajonych w otoczeniu prątków gruźliczych przebywa
jących w tkance, czy też jest to objaw toksyczny. Jeśliby to ostatnie przypusz
czenie okazało się słuszne, musielibyśmy przyznać, źe sposób powstawania
zmian bywa rozmaity i źe niekiedy wywołane są one przez same prątki,
w innych zaś razach przez czynniki toksyczne, bliżej nieznane.
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zazwyczaj stwierdza się typowe dla niego, płaskie, ls'niące grudki, a nierzadko
zmiany na błonach śluzowych;
— drobnogrudkowa osutka kiłowa (lues lichenoides) pod względem
morfologicznym może być do złudzenia podobna do liszajowatej osutki gruź
liczej, toteż różnicowanie winno być oparte nie na drobnych różnicach opi
sowych (barwa nieco ciemniejsza i naciek większy w wykwitach kiłowych),
lecz na podstawie całości obrazu klinicznego; osutkę gruźliczą widujemy
częściej u dzieci i u młodzieży, nosicieli innych zmian gruźliczych; osutkę
kiłową — raczej u dorosłych; często współistnieją inne zmiany kiłowe, jak
np. resztki objawu pierwotnego, wykwity na błonach śluzowych oraz roz
maite inne wykwity kiłowe; skutkiem tego zmiany kiłowe są zwykle wielopostaciowe w odróżnieniu od gruźliczych; ważną cechą odróżniającą obydwie
te osutki jest czas ich trwania: kiłowa utrzymuje się 2—4 tygodnie, po czym
ustępuje lub przekształca się w krostkową albo pełzakowatą; gruźlicza trwa'
kilka lub kilkanaście miesięcy, może być jednak przelotna, utrzymując się
I — 2 dni.
Leczenie.
Gruźlica liszajowata jest dowodem posocznicy gruźli
czej i istnienia u chorego czynnego ogniska gruźliczego jawnego lub utajo
nego; okoliczność ta kierować winna postępowaniem leczniczym, które po
lega na stosowaniu leczenia ogólnego: dietetycznego, wzmacniającego, k l i matoterapii, stosowania wapna, diety bezsolnej, witaminy D , a w razie stanu
bezgorączkowego naświetlań lampą kwarcową lub nawet ostrożnego lecze
nia tuberkuliną. Wobec silnej hiperergii tych chorych w stosunku do niej,
leczenie to daje nierzadko wynik dobry, musi być jednak prowadzone z dużą
ostrożnością. Podawać należy calciferol.
Leczenie miejscowe gruźlicy liszajowatej jest zbyteczne, można jednak
stosować pędzlowanie chorych miejsc zawiesiną Kumerfelda lub innym le
kiem drażniącym, sprzyja to bowiem wchłanianiu nacieków.

4.

Gruźlica
guzkowo-zgorzelinowa
T u b e r c u l o s i s p ap u1 o -n ecr oti c a

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa
(tuberculosis papulo-necrotica, a lepiej nodularis necrotica), należy do po
staci krwiopochodnych, dobrotliwych, hiperergicznych, występujących głów
nie u młodzieży. Zmiany zajmują kończyny i przybierają cechy guzków \sykazujących dużą skłonność do martwicy.
41
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Ryc. 154.

Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa; tuberculosis

papulo-necrotica.

N a kończynach przeważają one po stronie prostowników, a szczególnie duże
skupienia tworzą na dłoniach, na skórze paliczków po stronie grzbietowej,
nad stawami łokciowymi i kolanowymi. Wobec tego, że zmiany te utrzy
mują się bardzo długo i wciąż występują wykwity świeże, znajdują się one
642
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Cechy
morfologiczne.
Wykwitem podstawowym jest gu
zek tkwiący w skórze, osiągający wielkość rozmaitą, niekiedy o średnicy
I — 2 mm, czasem znacznie większy, dochodzący do rozmiarów monety
lo-groszowej; barwa jego jest sinawoczerwona, zarysy kopulaste, niekiedy
nie uwypukla on powierzchni, spoistość jego jest twarda. Guzki te utrzymują
się bardzo długo, po 4—6 tygodniach na szczycie ich prześwieca miazga
tkankowa lub treść ropna; po przebiciu się jej na zewnątrz powstaje ubytek
wypełniony nieznaczną ilością treści ropnej i rozpadającą się tkanką. Treść
ta przysycha, wytwarzając strup, jeżeli zaś rozpad części środkowej guzka
postępuje, na szczycie jego utrzymuje się przez czas bardzo długi owrzodze
nie atoniczne o dnie nekrotycznym, suchym, otoczone brzegiem nacieczonym.
Guzki i owrzodzenia utrzymują się kilka miesięcy, po czym ustępują, pozo
stawiając blizny wielkości kilku milimetrów, okrągłe, dobrze ograniczone od
otoczenia. Umiejscowienie tych guzków jest charakterystyczne, zajmują one
symetrycznie kończyny, zwłaszcza górne, skórę pośladków, rzadziej tułów.
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w rozmaitych okresach rozwoju; cała zaś osutka ma cechy następujące. W y 
kwity leżą pojedyńczo, nie łącząc się i nie wykazując tendencji do tworzenia
skupień, część wykwitów ma cechy nacieęzonych, brunatnosinawych guzków,
na innych prześwieca barwą żółtą martwica części środkowej, inne pokryte
są mocno przylegającymi strupkami, wreszcie widoczne są drobne owrzo
dzenia i blizenki; owrzodzenia większe pokrywają się uwarstwionymi strup-

Ryc. 155.

Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa skóry pośladków.

kami i przypominają niesztowice. Osutka nie wywołuje objawów podmioto
wych, jednakże guzki w okresie występowania mogą być bolesne; to samo
powiedzieć można o owrzodzeniach, jeśli ulegną one zakażeniu wtórnemu.
Gruczoły chłonne mogą być nieznacznie powiększone.
Jako postacie odbiegające od typu najczęstszego, typowego wymienić
należy te, w których dochodzi do silnego rozwoju naczyń wśród nacieku
643
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i w okolicy owrzodzenia, skutkiem czego wykwity nieowrzodziałe przypo
minają naczyniaki, owrzodziałe natomiast sprawiać mogą duże trudności
rozpoznawcze.

Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa.

Drugą postacią nietypową jest postać brodawkowata; powstaje ona
wskutek znacznego wydłużenia brodawek i przypomina gruźlicę brodawku644
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Wreszcie pojedyncze guzki mogą się zlewać zajmując obszerną po
wierzchnię przedramion lub pośladków; granice chorego ogniska są wyraźne,
festonowate, całe zaś ognisko pokryte jest warstwowymi strupami, po usu
nięciu których widoczne są pojedyncze owrzodzenia i nacieczenia (ryc. 156).
Cechy kliniczne i przebieg.
Gruźlica guzkowo-zgorze
linowa występuje częściej u młodzieży w wieku lat 12—18, bez różnicy płci,
rzadziej natomiast u dorosłych. Schorzenie występuje prawie wyłącznie
u osobników astenicznych, z sinicą kończyn, czasem bez innych widocznych
zmian gruźliczych. Rozpoczyna się ono częściej na jesieni i w zimie u osob
ników niedożywionych, przebywających w pomieszczeniach wilgotnych
i zimnych; ulega ono również nasileniu w tym czasie. Często zaznacza się
wyraźny przebieg schorzenia w postaci nawałów, w czasie których zjawiają
się wykwity świeże. Choroba nie wpływa na ogólny stan zdrowia chorych,
który pozostaje dobry. Przebiega ona bezgorączkowo nawet w okresie wy
stępowania licznych wykwitów na skórze. Jedyne powikłania, jakie występują
w przebiegu gmźlicy guzkowo-zgorzelinowej, są zakażenia wtórne, nie są
one jednak nigdy zbyt poważne, chociaż widywałem w następstwie tego za
każenia zapalenie n a a y ń i gmczołów chłonnych.
Uwagi
terminologiczne.
Graźlica guzkowo-zgorzelinowa
opisana była pod rozmaitymi nazwami, co niepomiernie utradniło porozu
mienie się w tej sprawie. D l a usunięcia nieporozumień dodam, że
— acnitrs (Barthelemy) jest odmianą gmźlicy guzkowo-zgorzelinowej,
wykazującą skłonność do wytwarzania owrzodzeń i umiejscowioną głównie
na twarzy;
— acne scrophulosorum lub cachecUcorum jest gruźlicą guzkowo-zgorzelinową, zajmującą głównie tułów i złożoną z 'W7kwitów drobnych, opa
trzonych na szczycie w krostkę;
— ecthyma terebrans scrophulosorum jest gmźlicą guzkowo-zgorzelinową o szczególnie dużycli, wrzodziejących wykwitacli.
Zmiany
anatomiczne.
Istota zmian tkankowycli polega na
obecności w dolnych i środkowych warstwach skóry właściwej dużego na
cieku, który w miarę wzrostu zbliża się do powierzchni; jest on dobrze odgraniaony od otoczenia, a budowa jego niekiedy jest typowa dla ziarniny gmźliczej, zawierając mniej lub bardziej liczne komórki nabłonkowate i olbrzy
mie. Kiedy indziej nie ma ona cech budowy swoistej i składa się z histio
cytów, limfocytów oraz komórek wielojądrzastych. Środkowa część nacieku
wypełniona jest tkanką nekrotyczną lub tworzy wrzodziejący ubytek. Cały
ten guzek może być umiejscowiony w okolicy torebki włosowej lub gmczołu
potowego, bywa to jednak nie zawsze; cechą bardziej charakterystyczną są
645
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zmiany w naczyniach krwionośnych. Wykazują one zmiany zapalne błony
wewnętrznej żył lub tętnic (endophlebitis i periphlebttis oraz endarteriitis)
i świadczą o krwiopochodnej etiologii tych wykwitów.
Rozpoznanie
gruźlicy guzkowo-zgorzelinowej oparte jest na
przewlekłym przebiegu zmian, na występowaniu ich u młodzieży z sinicą
kończyn. Z punktu widzenia morfologicznego ważne jest stwierdzenie obec
ności guzków sinawobrunatnych, ze skłonnością do- martwicy, ustępującycli
z pozostawieniem charakterystyanych, dobrze ograniaonych blizn.
W rozpoznaniu różnicowym wchodzą w rachubę:
— ropne zapalenie torebek włosowych
(folliculitis staphylogenes,
ecthyma pyogenka); nie trwa ono tak długo, jak poprzednie; nie wykazuje
skłonności do układu umiarowego, a raczej do zajmowania poszczególnych
odcinków skóry; wykwity mają charakter krostek ropnych, a nie nacieków;
nie pozostawiają po sobie tak charakterystycznych blizn;
— osutka kiłowa krostkową nie trwa tak długo jak gruźlicza, zajmuje
nie tylko kończyny, lecz również i tułów, na kończynach zaś gromadzi się ra
czej po stronie zginaczy; zwykle występują jednocześnie objawy kiły na bło
nach śluzowych, na dłoniach, stopach itd.; guzki nie mają zabarwienia
sinawobrunatnego, nie pozostawiają blizn równie charakterystycznych, jak
gruźlica guzkowo-zgorzelinowa;
— największe trudności rozpoznawcze sprawić może trądzik jodowy
lub bromowy u osobników uczulonych na te środki, podobieństwo morfo
logiczne może być tak duże, że różnicowanie ustala się na podstawie wywia
dów i przebiegu choroby.
Patogeneza.
Gruźlica guzkowo-zgorzelinowa występuje u osob
ników gruźliczych i często jednocześnie z innymi postaciami gruźlicy skóry,
w szczególności z gruźliczą rozpływną, toczniem odmrozinowym i rumieniem
stwardniałym; obecność zmian naczyniowych w wykwitach pozwala przy
puszczać, że zarazek szerzy się drogami krwionośnymi. W samych wykwi
tach jest jego jednak mało, toteż bezpośrednio wykrycie jego w tkance lub
teź wykazanie drogą szczepienia świnkom morskim powiodło się zaledwie
niewielu autorom — Philippson, Mac-Leod, Whitfield, Bosellmi, Bruusgaard.
Osobnicy dotknięci gruźlicą guzkowo-zgorzelinową wykazują wyraźną
hiperergię na tuberkulinę.
Leczenie
jest takie, jak gruźlicy liszajowatej, zwrócić należy
jednak uwagę na utrzymanie czystości chorej skóry oraz na zwalczanie za
każeń wtórnych; wskazówki do tego leczenia znajdzie czytelnik w rozdziale
o zakażeniach ropnych skóry (pyodermiae). Korzystnie działa calciferol.
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W związku z gruźlicą guzkowo-zgorzelinową omówić wypada tzw.
dermatitis nodularis necrotica. Jest to postać rzadka, opisana w r. 1910
pizez Werłbera. Ogólna jego charakterystyka jest następująca: jest to scho
rzenie przewlekle, które znamionuje występowanie pęcherzy o treści krwa
wej, guzków, owrzodzeń i brodawkujących wykwitów pozostawiających bliz
ny. Okolice najczęściej zajęte wykwitami — to wyprostne powierzchnie
kończyn i grzbiet. Zmiany te pozostawiają blizny podobne do powstających
w gruźlicy guzkowo-zgorzelinowej. Etiologia schorzenia nie jest znana; nie
którzy autorzy uważają, że większość tych przypadków ma pochodzenie gruź
licze. W przypadku, który spostrzegaliśmy w Klinice Dermatologicznej
Uniw. Warsz. etiologię gruźliczą mogliśmy wyłączyć.

H. R u m i e ń
stwardniały
Erythema induratum
Bazin
Charakterystyka
ogólna.
Rumień stwardniały polega na
występowaniu w skórze i w tkance podskórnej podudzi guzów twardych,
skłonnych niekiedy do rozpadu; przebieg schorzenia jest dobrotliwy,
najprawdopodobniej ma ono etiologię gruźliczą.
Obraz
kliniczny.
Początek schorzenia bywa rozmaity, nie
kiedy chorzy przypadkowo stwierdzają obecność w tkance podskórnej pod
udzi guzków wielkości grochu, lekko bolesnych przy ucisku, twardych, przesuwalnych, stopniowo powiększających się. Rzadziej jest on ostry, z bólami
mniej lub więcej silnymi, z obecnością nacieczenia ciastowatego, niezbyt wy
raźnie oddzielonego od otoczenia. Guzy umiejscowione są zazwyczaj syme
trycznie w tkance podskórnej podudzi po ich stronie zewnętrznej i tylnej,
mogą jednak zajmować rówiueż powierzchnię przednią i wewnętrzną. Rza
dziej umiejscowione są jednostronnie lub też zajmują inne okolice skóry;
opisano je na udach, na kończynach górnych, na brzuchu, a Bazin, później
zaś Jadassohn, Carle i ja sam spostrzegaliśmy je na twarzy. Guzki początko
wo mają wielkość grochu lub fasoli, stopniowo wzrastając zbliżają się do
powierzchni, a jednocześnie zajmują tkanki coraz głębsze i osiągają roz
miary orzecha, śliwki, a nawet większe. Skóra nad tymi guzami może być
nie zmieniona, częściej jednak jest zaczerwieniona, od barwy różowoczerwonej do sinawej i bmnatnej. Guzy mogą być płaskie lub uwypuklone.
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kształt icli jest z grubsza okrągły; liczba ich jest rozmaita, niekiedy jest ich
kilka, czasem kilkanas'cie lub kilkadziesiąt, tak że skóra i tkanka podskórna
kończyn dolnych są nimi jak gdyby wypełnione; guzy sąsiadujące połączone
są nierzadko zgrubiałymi naczyniami wyczuwalnymi w postaci smug i po
stronków. Chorzy odczuwają w kończynach uczucie ciężaru, mrowienia

Rumień stwardniały, erythema
w okresie początkowym.

induratum,

i bólu,, tym większego, im liczniejsze są te guzy; dolegliwości nasilają się
podczas stania, na zimnie i w wilgoci.
Początkowo guzy te są twarde lub ciastowate o spoistości jednolitej,
stopniowo, najczęściej w przeciągu 4—6 tygodni od zjawienia się, w środko
wej ich części występuje zaklęśnięcie, wykazujące spoistość mniejszą od
otoczenia, tworzącego rodzaj twardego wała. Zaklęśnięcie to pomału powięk
sza się, obejmując cały guz, barwa którego staje się brunatna; w dalszym ciągu
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guz stopniowo się zmniejsza, a wreszcie znika, tworząc tkankę wyraźnie
bliznowatą, stopniowo twardniejącą, lecz już nie nacieczoną. Guzy większe
wykazują niekiedy bardzo wybitne rozmiękanie części środkowej, skóra na
nich ulega ścienczeniu, a wreszcie przebiciu; wydziela się przy tym nie
znaczna ilość płynu surowiczo-ropnego i miazga tkankowa. Powstaje w ten

Ryc. 15S.

Rumień stwardniały, erythema
w okresie rozpadu guzów.

induratum,

Sposób owrzodzenie otoczone naciekiem, zwykle niezbyt głębokie, niekiedy
jednak sięgające głęboko w postaci wąskiej, nieregularnej przetoki; dno
owrzodzenia pokryte jest tkanką nekrotyczną, nie ropieje, wydziela zaś niezruczną ilość płynu surowiczo-ropnego. Po kilku miesiącach ulega ono
samoistnemu zagojeniu.
Choroba dotyay aęściej dziewaąt i młodych kobiet w wieku 18—25
lat, zwłaszcza otyłych, o budowie limfatycznej, z sinicą kończyn i poceniem
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Ryc. 159.

Owrzodziały rumień stwardniały.

Obraz anatomiczny.
Siedliskiem zmian jest dolna warstwa
skóry właściwej oraz tkanka tłuszczowa podskórna na rozmaitej głębokości;
istotą ich jest naciek zapalny. Jest on ograniczony od otoczenia, a sąsiadu650
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nadmiernym; częstsze jest ono u kobiet wykazujących nieprawidłowości mie
siączkowania. Praca stojąca, w warunkach niepomyślnych, w wilgoci i zimnie
sprzyja powstawaniu tej choroby, toteż widujemy ją szczególnie często u pra
cownic sklepowych w sklepach zimnych, u praczek, u pracownic rolnych itd.
Rozpoczyna się ona częściej na jesieni i w zimie, ulega polepszeniu w porze
letniej i nasileniu w porze zimowej, nie wpływa na stan ogólny zdrowia,
chociaż zmiany rozległe wywołują cierpienia nader dokuczliwe — ociężałość
i pieczenie nóg, obrzęki, trudności stania i chodzenia, a wreszcie powstawa
nie dokuczliwych owrzodzeń; ponadto choroba wywołuje zmiany szpetne
i w epoce obecnej, kiedy kulturze ciała pośwdęca się więcej uwagi, jest bar
dzo niemiła. Trwanie jej jest wieloletnie i przebieg bez powikłań.
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jące włókna tkanki łącznej są rozsunięte, tworząc jak gdyby poronną torebkę.
Cały naciek złożony jest z szeregu mniejszych, dobrze ograniczonych. Bada
nie skrawków seryjnydi wykazuje, że nacieki te ułożone są w otoczeniu na
czyń krwionośnych zarówno żylnych, jak i tętniczych. Naczynia wykazują
zmiany bardzo wybitne i charakterystyczne. Ścianki ich są zgrubiałe, błona
wewnętrzna buja bardzo znacznie, tak że nierzadko światło naczynia jest
całkowicie zarośnięte; obłonki bujają bardzo silnie. Komórki nacieku, na
błonkowate, histiocyty i limfocyty, przerastają tak silnie ścianki naczyń, że
nierzadko rozpoznanie ich udaje się dopiero po zabarwieniu włókien ela
stycznych. Pojedyńcze ogniska naciekowe oddzielone są wiązkami tkanki
łącznej, tworzącej jak gdyby przegrody. Naciek złożony jest z limfocytów
i komórek tkanki łącznej, wśród której widoczne są skupienia dużych komó
rek nabłonkowatych. Komórki olbrzymie są przeważnie liczne, należą jednak
raczej' do typu matych. W tkance podskórnej naciek ten przenika pomiędzy
zraziki tłuszczowe; komórki tłuszczowe wyrodnieją, jądra ich ulegają po
działowi, w ich otoczeniu widoczne są wianuszkowato ułożone komórki na
błonkowate. Proces naciekowy niszczy część tkanki tłuszaowej, która zostaje
zastąpiona przez tkankę bliznowatą, jednocześnie ścieńczeniu i zanikowi
ulegają dolne warstwy skóry właściwej, miejsce których zajmuje tkanka
tłuszczowa. T a k i podwójny proces bliznowacenia i bujania tkanki tłuszczo
wej charakterystyczny dla tych zmian, określany jest często niezbyt udatnym
terminem niemieckim: Wucherungsatrophk. Nacieki rumienią stwardnia
łego mają wyraźną skłonność do martwicy; histologicznie wyraża się ona
zatarciem granic między komórkami i włóknami tkanki łącznej, zatratą barwliwości prawidłowej i wytwarzaniem obszernych ognisk bezpostaciowycli,
ograniczonych wałem reakcyjnym łimfocytarnym. Klinicznie skłonność do
martwicy tych nacieków znajduje swój wyraz w skłonności ich do rozpadu
i wytwarzania owrzodzeń. Zjawisko to zależy niewątpliwie od wspomnia
nych zmian naczyniowych i jest tak charakterystyczne dla rumienią stward
niałego, że nie pozwoliłbym sobie na jego histologiczne rozpoznanie bez
stwierdzenia tej martwicy. Z tych to względów zaliczanie rumienią stward
niałego do gruźlicy stwardniałej (tuberculosis induratwa seu sclerosa) uwa
żam za niesłuszne; z punktu widzenia anatomicznego i klinicznego jest to
bowiem gruźlica rozpadowo-stwardniała (tuberculosis fibro-caseosa); jest
ona bliższa gruźlicy guzkowo-zgorzelinowej, na co zwraca uwagę Jadassohn,
a moim zdaniem, nawet rozpływnej, niż właściwej gruźlicy stwardniałej.
E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Obecnie nie ma już wątpliwości,
że rumień stwardniały jest jedną z odmian gruźlicy skóry; zmiany te wy
wołane są przez prątki Kocha, przenoszone do skóry drogą krwi. Dowodzą
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tego przypadki, w których wykryto prątki w tkance rumienią (Thibierge
i Ravaut, Colcott Fox, Pautrier) lub też udane próby przeniesienia gruźlicy
na świnkę morską (Gougerot, Pautrier) i na króliki (Jeanselme i Chevalier).
Pośrednim dowodem etiologii gruźliczej rumienią stwardniałego jest wystę
powanie jego u osobników gruźliczych oraz współistnienie z innymi posta-

ciami gruźlicy skóry, jak gruźlicą liszajowatą, guzkowo-martwiczą, toczniem
itd. lub z gruźlicą narządów wewnętrznych, kostną i gruaołową. T o samo
można powiedzieć o budowie anatomicznej guzów, charakterystycznej dla
gruźlicy oraz o wyniku odczynów tuberkulinowych, zazwyczaj silnie dodat652
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Ryc. i6o. Utkanie rumienią guzowatego. Nacieki uło
żone koncentrycznie w otoczeniu naczyń; znajdują sif one
w tkance podskórnej i są otoczone bliznowaciejącą tkanką
łąaną; w naciekach stwierdza się obecność komórek
olbrzymich.
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nich u tych chorych; świadczyłoby to o silnej hiperergii tkankowej w stosunku
do tuberkuliny. Wobec tego, że prątki są w tych wykwitach nieliczne,
a odczyn na nie bardzo silny, mówić tu można o hiperergicznej postaci
gruźlicy.
-•
Jeśli rola czynników sprzyjających zastojowi k r w i i utrudniających krą
żenie, jak zimno, niewydolność układu naczyniowego itd., w wywoływaniu
schorzenia jest zrozumiała, nie można powiedzieć tego o zaburzeniach w mie
siączkowaniu; należy jednak nadmienić, że rola zaburzeń jajnikowych jest
drugorzędna, schorzenie może bowiem, acz rzadko, wystąpić również
i u mężczyzn.
Rozpoznanie.
Obraz kliniczny rumienią stwardniałego jest tak
cliarakterystyczny, że rozpoznanie nie budzi wątpliwości, niekiedy zachodzi
jednak konieczność różnicowania z następującymi schorzeniami:
— rumień guzowaty może przypominać ostry, początkowy okres rumie
nią stwardniałego, jednakże nieco odmiennie umiejscowione, silniejszy ból,
bardziej powierzchowne siedlisko zmian ułatwiają różnicowanie; dalszy
przebieg obu schorzeń jest tak bardzo odmienny, że popełnienie błędu nie
jest możliwe;
— guzowate postacie zatrucia bromem i jodem rzadko umiejscowione
są wyłącznie na podudziach, początek i przebieg ich są ostrzejsze, a wywiady
oraz badania pomocnicze ustalają z łatwością rozpoznanie;
— kilaki zajmują częściej powierzchnię przednią podudzi, zazwyczaj
mają swój punkt wyjściowy w okostnej, częściej są jednostronne, mają znacz
nie większą skłonność do rozpadu, po czym wytwarzają charakterystyczne
pełzakowate i nerkowate owrzodzenia; na dnie owrzodzenia po rozpadzie
kilaka tkwi czop tkanki martwiczej, stopniowo oddzielający się;
— ropnie sporotrychowe należą do rzadkości; rozpoznanie ustalone
zostaje na podstawie badania mikroskopowego.
Leczenie.
Leczenie rumienią stwardniałego wymaga dłuższego
czasu i dużej cierpliwości ze strony lekarza i chorego. Środki i zalecenia
ogólne polegają na unikaniu zimna i wilgoci, dobrym odżywianiu, podawa
niu tranu w zimie; jednocześnie należy stosować intensywne naświetlania
ogólne i miejscowe lampą kwarcową. Dobre wyniki daje leczenie tuberku
liną, niekiedy przetworami złota i bizmutu.
W leczeniu miejscowym zalecić należy naświetlania lampą Kromayera
lub promieniami granicznymi; dobre wyniki daje naświetlanie promie
niami X w ilości 200—250 r, przy użyciu sączka glinowego 3—4 mm
i przy napięciu 120 K V ; dawkę tę należy powtórzyć 3—4 razy w odstępach
10—i2-dniowych. Postaci wrzodziejących naświetlać nie należy. Calciferol
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wywiera działanie lecznicze bardzo korzystne w niektórych przypadkach
rumienią stwardniałego, w innych nie działa on.
K.

Toczeń

rumieniowaty.

Eryth ematodes

Aby

zmniejszyć zamieszanie, podkreślać

należy odrębność tocznia

i tocznia gruźliczego. Dlatego niektórzy proponują (Rost)
lodts,

zamiast liipus

erythematodes.

rumieniowatego

wprowadzenie nazwy

(erythema-

Podobnie lepiej mówić liszaj rumieniowaty, a nie toczeń

rumieniowaty.

I.

Toczeń
rumieniowaty
przewlekły
Erythematodes
chronicus

Toczeń rumieniowaty przewlekły występuje w dwóch postaciach, jednej
powierzchownej, drugiej głębokiej; z punktu widzenia zasadniczego one się
nie różnią, istota i przebieg kliniczny zmian są bowiem zbliżone, obraz
morfologiczny jest jednak tak odmienny, że opisywane są one oddzielnie.
a. T o c z e ń
rumieniowaty
powierzchowny.
Eythematodes superjidaUs. Toczeń rumieniowaty powierzchowny (erythematodes
STiperfidalis), w szkole francuskiej nazywany rumieniem odśrodkowym,
erythema centrijugmn (Biett), umiejscowiony bywa najczęściej na twarzy,
rzadziej na skórze dłoni; inne umiejscowienia należą do niezwykłych rzad
kości.
Zmiany są symetryczne i mają charakter plam rozmaitej wielkości, nie
kiedy I — 2 mm, rozrzuconych na skórze nosa, na policzkach, na powiekach
i na małżowinach usznych, niekiedy dużych, pokrywających policzki, a cza
sem nos i twarz w całości. N a palcach zajmują one powierzchnię zginaczy
paliczków paznokciowych i występują w postaci dobrze ograniczonych,
sinawoczerwonych, rumieniowatyclr plamek.
Wykwity są zawsze dobrze ograniczone od otoczenia, różowe lub czer
wone, nie wykazują jednak cech ostrego stanu zapalnego, ciepłota ich nie
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C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Toczeń rumieniowaty zazwyczaj
ma przebieg przewlekły, wywołuje zmiany rumieniowato-naciekowe, zani
kowe i hiperkeratotyczne. N i e wpływa on na ogółny stan zdrowia chorych,
gruźlicza zaś jego etiologia, bardzo prawdopodobna, wciąż jeszcze nie jest
udowodniona.
Prócz postaci przewlekłej może on występować jeszcze
w ostrej, uogólnionej; charakteryzuje ją ciężki ogólny stan chorych, obec
ność na skórze zmian rumieniowato-wysiękowych i ogólnych objawów posocznicowych.
W zależności od rodzaju zmian skórnych i od przebiegu choroby odróż
niamy toczeń rumieniowaty przewlekły i ostry.
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jest podniesiona, powierzchnia sucha, pokryta łuseczkami dosyć mocno przy
legającymi do podłoża; niekiedy ogniska te są obrzęknięte i przypominają
rumień wysiękowy; częściej naskórek i skóra są nieznacznie, zaledwie do
strzegalnie wygładzone i ścieńczałe, w tych razach widoczne są na nich
drobniutkie popielate nakrapiania — rozszerzone i wypełnione zrogowacialym naskórkiem ujścia porów skórnych; w takich wypadkach powierzchnia

Ryc. i 6 i . Toczeń rumieniowaty powierzchowny;
erythematodes

superjicialis.

Ognisk jest przy dotyku szorstka. Zmiany te utrzymują się trwale, stopniowo
powiększając się; po uleczeniu lub ustąpieniu samoistnym pozostawiają plamę
przebarwioną lub nieznaane wygładzenie naskórka. Mogą one przekształcić
się w odmianę głęboką, czyli ogniskową.
b. T o c z e ń r u m i e n i o w a t y o g n i s k o w y . Erythematodes
discoides. C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a .
Toczeń
rumieniowaty
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Ogniskowy jest dosyć częstą postacią gruźlicy skóry; istota zmian w skórze
jest taka sama jak w toczniu rumieniowatym powierzchownym i polega na
rozszerzeniu naczyń, przewlekłym stanie zapalnym w ich otoczeniu, na na
cieku w górnych warstwach skóry, na hiperkeratozie naskórka i na wy
twarzaniu blizn w wyniku tego przewlekłego stanu zapalnego. Nasilenie,
tych objawów jest jednak znacznie wybitniejsze niż w toczniu riunienio-

watym powierzchownym, czym też tłumaczą się różnice w obrazie morfo
logicznym. Poza tym istnieje szereg stopniowych przejść od postaci
powierzchownej do głębokiej i obydwie mogą występować jednocześnie
u tego samego osobnika.
Cechy
morfologiczne.
Toczeń rumieniowaty' ogniskowy
umiejscowiony jest najczęściej na skórze twarzy, szczególnie często zajmuje
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Ryc. I Ó 2 . Bardzo charakterystyczny dla powierzchownej odmiany
tocznia rumieniowatego obraz. Zmiany polegają na zaczerwienieniu
twarzy i hiperkeratozie powierzchni.
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umiarowo policzki i nos; może zajmować również wargi i małżowiny uszne,
a nieco rzadziej czoło. Powiedzieć można, że na twarzy zajmuje on częściej
jej część środkową oraz części odsiebne — nos, małżowiny uszne i wargi.
N a palcach zajmuje on skórę paliczków po stronie grzbietowej, rzadziej
zginaczy. Prócz tego sadowi się on na uwłosionej skórze głowy.
N a skórze twarzy, gdzie toczeń rumieniowaty jest najczęstszy, ma on
cechy następujące: wielkość ogniska bywa rozmaita, początkowo małe, wiel
kości kilku milimetrów, powiększa się ono dosyć szybko i po kilku mie
siącach osiąga wielkość stałą, najczęściej wielkości monety 50-groszowej lub

Ryc. 163. Toczeń rumieniowaty ogniskowy, erythematodes
discoides.
Dobre
odgraniczenie wykwitu, walowaty brzeg, bliznowacenie części środkowej, hiper
keratoza powierzchni.

5-złotowej. Ognisko takie może być pojedyńcze lub też jest ich kilka i wtedy
mają one skłonność do układu umiarowego, zajmując grzbiet nosa i policzki.
Każde ognisko jest okrągłe lub owalne, dobrze od otoczenia odgraniczone,
środkowa część jego jest nieco zaklęśnięta, obwodowa wyniosła i skutkiem
tego wałowata; na ogniskach starszych widać dobrze, że zaklęśnięcie części
środkowej zależy od obecności blizny. Zarówno obwodowa, jak i środkowa
część ogniska pokryte są łuskami hiperkeratotycznymi, twardymi, mocno
przylegającymi do podłoża, co zależy od rogowacenia ujść porów skóry.
42
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Skutkiem tego na dolnej powierzchni łusek tworzy się rodzaj przedłużeń
niteczkowatych, tkwiących w otworach torebek włosowych i utrzymujących
mocno łuski. Nawarstwienia tych łusek mogą osiągać grubość rozmaitą, nie
kiedy są one nieznaczne i powierzchnia ogniska jest tylko szorstka i usiana
kropkowatymi, popielatymi czopami rogowymi, tkwiącymi w otworach po
rów skórnych; częściej łusek jest więcej i powstają nawarstwienia, osiąga-

Charakterystyczny układ tocznia
tego na twarzy.

rumieniowa,

jące niekiedy grubość kilku milimetrów, szorstkie i twarde. Barwa ognisk
tocznia rumieniowatego jest różowa lub czerwona, co jest dla nich tak charak
terystyczne, że znalazło wyraz nawet w nazwie — toczeń rumieniowaty. Cza
sem jednak złogi hiperkeratotyczne są tak grube, że właściwa barwa ogniska
przykryta zostaje barwą łusek — zwykle popielatych lub nawet czarniawych.
658
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Ognisko w całości jest twardawe, co zależy zarówno od rogowacenia po
wierzchni, jak również od nacieku podstawy. W zmianach powierzchownych,
rumieniowatych jest on nieznaczny; na ogniskach głębszych jest on bardzo
wybitny i dotyczy nie tylko górnych warstw skór, lecz również dolnych, a na
wet tkanki podskórnej. Skutkiem tego powstawać mogą zmiany przypomi
nające sarkoidy skóry.
Blizny powstające w środkowej części ogniska są gładkie, różowe, pra
wie niedostrzegalne, jeśli naciek był powierzchowny, białe i bardzo wybitne

Ryc. 165.

Toczeń rumieniowaty o układzie charakterystycznym; w
nawroty kropkowate, imitujące guzki tocznia gruźliczego.

bliznach

po naciekach głębszych. Zazwyczaj są to blizny ostateczne, gdyż zmiany nie
wykazują tendencji do nawrotu w miejscach bliznowatych; niekiedy na bliz
nach tych wytwarza się siateczka rozszerzonych naczyń krwionośnych (Erythe
matodes teleangiectodes); u brunetów i po naciekach głębokich blizny
bywają otoczone ciemną, przebarwioną obwódką.
Toczeń rumieniowaty w innych okolicach skóry przybiera cechy odmien
ne, tak więc na brzegu małżowin usznych są to sinawoczerwone ogniska
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Ryc. 166.

Toczeń rumieniowaty wargi dolnej.

zwane przez Hutschinsona — chilblain lupus. Nazwa ta jest jednak nieodpo
wiednia, a swego czasu wprowadziła duże zamieszanie, toczeń odmrozinowy,
lupus pernio, nosi bowiem również nazwę chilblain lupus.
Toczeń rumieniowaty na skórze głowy wywołuje powstawanie licznych
lub pojedyńczych ognisk bliznowatych, pozbawionych włosów, na obwodzie
lekko wyniosłych, pokrytych łicznymi drobnymi czopami rogowacenia toreb
kowego.
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lekko bliznowate, o powierzchni szorstkiej skutkiem rogowacenia ujść tore
bek włosowych; w fałdach i uchyłkach małżowiny są to nacieki powierz
chowne wykazujące skłonność do błiznowacenia, pokryte mocno przylega
jącymi łuskami; widoczne są na nich liczne i duże zaskórniki.
Toczeń rumieniowaty na skórze palców rzadko wykazuje silne nacieczenie i rogowacenie, częściej są to sinawe powierzchnie, nieco bliznowate,
pokryte łuskami dosyć łatwo oddzielającymi
się i czopami rogowymi
w ujściach porów; ogniska te mogą przypominać odmroziny, toteż były na-
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Toczeń rumieniowaty czerwieni warg zajmuje znacznie częściej wargę
dolną, powstaje tu ognisko dobrze ograniczone od otoczenia, o brzegu walowatym, pokryte łuskami, niekiedy tworzącymi bardzo grube złogi rogowe,
mocno przylegające do podłoża. Niekiedy przybiera on cechy nadmiernego
złuszczania bez wyraźnej hiperkeratozy; do bliznowacenia czerwieni nie do
chodzi prawie nigdy, warga jest jednak obrzęknięta, często lekko wywinięta.
Przebieg.
Toczeń rumieniowaty występuje częściej u kobiet niż
u mężczyzn, jest to choroba wieku młodzieńczego i dojrzałego, u dzieci
widujemy ją rzadko, a u osób starych nie występuje ona prawie nigdy; naj
częściej dotyczy ona osobników w wieku 20—40 lat. Początek jest częstszy
na wiosnę i latem, niekiedy wyraźnie po naświetlaniu. Czasem rozpoczyna
się on od zaczerwienienia całej twarzy, które wkrótce ustępuje, pozostawiając
jedno lub dwa ogniska rumieniowate, stopniowo przybierające cechy opisane
wyżej. Czasem znów zmiany rozpoczynają się od zjawienia się małej rumie
niowatej plamki, stopniowo powiększającej się.
Nierzadko pod wpływem naświetlań, ostrego, zimnego wiatru i w porze
letniej choroba ulega pogorszeniu; niekiedy czynniki te powodują nawet
przejście jej w postać ostrą (patrz niżej). Zazwyczaj jednak zmiany skórne
utrzymują się przez czas bardzo długi nie wpływając na stan ogólny zdro
wia chorych, stopniowo jednak rozszerzając się. Uleczenie samoistne jest
częstsze w postaciach powierzchownych, rzadkie w głębokich.
Postacie nietypowe i powikłania.
Toczeń rumienio
waty wykazuje dużą stałość swych cech, toteż postacie nietypowe prawie nie
występują. Niekiedy jednak występuje skłonność do owrzodzenia, częściej
zdarza się to na skrzydełkach nosa i na małżowinach usznych i tu jednak
jest słabo zaznaczone. W innych okolicach skłonność ta związana jest ze
stanem wysiękowym, wytwarzaniem pęcherzy i zakażeniem wtórnym;
w związku z tym zjawisko to częstsze jest w postaciach podostrych.
Toczeń rumieniowaty zajmować może, acz bardzo rzadko, błony ślu
zowe jamy ustnej, ułożenie zmian jest symetryczne — na policzkach i na
podniebieniu; wykwity mają charakter plam rumieniowatych, niekiedy pozba
wionych nabłonka powierzchownego, często widuje się w otoczeniu ich lub
w części centralnej siateczkę rozszerzonych naczyń krwionośnych; na podnie
bieniu wykwity przybrać mogą cechy lekko bujających grudek.
Widywałem — jest to jednak zdarzenie bardzo rzadkie — wystę
powanie w przebiegu tocznia rumieniowatego żółtawych grudek na spojów
kach gałek ocznych; grudki te są zupełnie identyczne z występującymi w sarkoidach Boecka, co zbliża obydwa te schorzenia.
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Zmiany
anatomiczne.
Obraz histologiczny ogniska tocznia
rumieniowatego jest bardzo charakterystyczny. Naskórek jest zgrabiały,
w postaciach powierzchownych, rumieniowatych •— nieznacznie, natomiast
w głębokich grubość jego przekraczać może wielokrotnie grubość naskórka
prawidłowego; zgrabieniu ułegają wszystkie warstwy; zgrabienie warstwy
rogowej dotyczy nie tylko powierzchni naskórka, lecz również torebek, gdzie
tkwią grube, rogowe czopy. Naskórek żywy zgrubiały jest również bardzo
wybitnie, a sople międzybrodawkowe są wydłużone i nieregularne. N a
ogniskach starych, bliznowatych i w środkowych częściach wykwitu linia gra
niczna skórno-naskórkowa jest wyrównana, a naskórek cienki; komórki
warstwy podstawnej i Malpighiego są zwyrodniałe, często zawierają wodniczki; między nimi znajdować się mogą bryłki barwnika. W skórze właści
wej znajdują się nacieki, nieznaczne w postaciach powierzchownych, bardzo
wybitne w głębokich. Złożone są one z limfocytów i nielicznych histiocytów,
ułożonych w otoczeniu naczyń i przydatków skóry; nie stwierdza się komórek
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Jedynym poważnym powikłaniem spostrzeganym w przebiegu tocznia
rumieniowatego jest przejście jego w postać ostrą; czynnikami sprzyjającymi,
prócz pory roku i naświetłań promieniami pozafiołkowymi, są ostre choroby
zakaźne, wstrzykiwanie tuberkuliny oraz inne ogólnoustrojowe wstrząsy.
Rozwój nabłoniaków i mięsaków na ogniskach tocznia rumieniowatego, opi
sany przez niektórych autorów, nałeźy do niezwykłych rzadkości.
Stan ogólny
c h o r y c h z toczniem rumieniowatym zwykle
jest dobry; o współistnieniu-z gruźlicą mowa będzie poniżej. Lekarze oddzia
łów gruźliczych rzadko widują toczeń rumieniowaty u swoich chorych, czę
ściej występuje on w postaciach włóknistych gmźlicy płuc lub też, co należy
podkreślić, w gruźlicy gruczołów chłonnych.
R o k o w a n i e w toczniu rumieniowatym jest bardzo trudne, prze
bieg schorzenia bywa bowiem rozmaity nawet w przypadkach pozornie jedna
kowych. N a ogół postacie głębokie i ogniska pojedyńcze nie wykazują skłon
ności do samoistnego ustępowania, jeśli jednak ustępują, pozostawiają bliznę;
dlatego rokowanie w odniesieniu do samego wykwitu jest w tych razach nie
korzystne. Postacie takie nie są jednak skłonne do uogólniania i przebieg
choroby rokuje dobrze.
Odwrotnie, toczeń rumieniowaty powierzchowny ustępuje bez pozo
stawienia blizn, pod względem kosmetycznym jest więc postacią korzystniej
szą, a nierzadko stosunkowo łatwo poddaje się leczeniu lub ulega samouleczeniu. Wykazuje natomiast większą skłonność do uogólniania się i do przej
ścia w postać rozsianą, a nawet ostrą; toteż pod tym względem rokowanie
w toczniu rumieniowatym powierzchownym jest znacznie poważniejsze.
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plazmatycznych, nabłonkowatych, olbrzymich i skłonności nacieku do roz
padu i serowacenia. Warstwa brodawkowata jest zazwyczaj wolna od nacie
ków, brodawki jednak są silnie obrzęknięte i ukrwione. Tkanka klejorodna
przesiąknięta jest płynem obrzękowym i barwi się nieprawidłowo. Naciek
zazwyczaj nie tworzy skupień, lecz rozłożony jest dosyć równomiernie w gór-

Ryc. 167.
Budowa histologiczna tocznia rumieniowatego
ogniskowego; silna hyperkeratoza, duże nacieki w skórze
właściwej, rozszerzenie naczyń.

nych i środkowych warstwach skóry właściwej; duże skupienia komórek na
cieku stwierdza się w otoczeniu przydatków skóry.
W dolnej warstwie skóry znajdować się mogą dobrze ograniczone sku
pienia limfocytów, sięgające niekiedy dosyć głęboko i nie złączone z resztą
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nacieku. Naczynia krwionośne i limfatyczne są w tym nacieku bardzo liczne,
światła ich szerokie, ścianki cienkie, przypuszczać należy, że część naczyń
jest nowowytworzona. Tkanka łączna, w szczególności włókna elastyczne, jest
zwyrodniała, zwłaszcza na ogniskach starych, silnie hiperkeratotycznych.
W ogniskach powierzchownych, rumieniowatych skóra zmian nie wykazuje,
co najwyżej w ujściach torebek włosowych tkwią czopy rogowe, nadające

Toczeń rumieniowaty ostry: rozszerzenie naczyń, obrzęk skóry, liczne
elementy komórkowe o cechach komórek tkanki łącznej.

powierzchni charakterystyczną szorstkość; w toczniu rumieniowatym głębo
kim naciek limfatyczny jest bardzo rozległy również w otoczeniu torebek
włosowych i gmczołów. W okresie bliznowacenia gruczoły ulegają zanikowi
i pozostają w postaci szczątkowej. Prątków Kocha, z wyjątkiem nielicznych
przypadków, w nacieku tym nie ma.
R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie tocznia rumieniowatego w przypad
kach typowych jest łatwe; może ono być ustalone już na podstawie rzutu oka
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na zmiany skórne; im dłużej trwa toczeń oraz im głębsze są zmiany, tym
prostsze jest rozpoznanie. Duże trudności powstać mogą w przypadkach świe
żych; jeśli zmiany są powierzchowne, trudności mogą być tak znaczne, że roz
poznanie może być ustalone dopiero po pewnym czasie obserwacji.
Podstawą do rozpoznania jest umiejscowienie wykwitów — twarz, gło
wa, małżowiny uszne, palce rąk, czerwień warg — oraz występowanie na
stępujących zmian — zaczerwienienia, nacieczenia wykwitu, hiperkeratozy
powierzchni i blizny w części środkowej. Wobec tego, że cechy morfologiczne
tocznia rumieniowatego mogą ulegać dużym wahaniom w zależności od
umiejscowienia, głębokości i rodzaju zmian, w rozpoznaniu różnicowym
uwzględnić wypada bardzo liczne schorzenia, z których główne wymienię.
— Toczeń gruźliczy nie wykazuje symetrii w ułożeniu, prawie nigdy
nie występuje na skórze głowy, są na nim guzki toczniowe, wykazywać może
on dużą skłonność do owrzodzenia, w odróżnieniu od tocznia rumieniowa
tego łatwo ulega impetiginizacji, naskórek jest raczej parakeratotyczny niż
hiperkeratotyczny, blizna jest skłonna do odnowy zmian.
— Nabłoniak może sprawić trudności rozpoznawcze z głębokimi, wy
bitnie bliznowaciejącymi ogniskami tocznia rumieniowatego;
jednakże
pierwszy występuje częściej u osobników starszych, rozwój jego jest bardzo
powolny, jego walowaty brzeg jest odmienny od brzegu tocznia rumieniowa
tego; w nabłoniaku nie wykazuje on cech zapalnych, ma barwę naskórka
zdrowego, w toczniu jest wyraźnie nacieczony; nabłoniak może ulegać owrzo
dzeniu. Największe trudności rozpoznawcze sprawia jednak nabłoniak bar
dzo powierzchowny, nie ulegający owrzodzeniu; zróżnicowanie jest tu cza
sem bardzo tmdne, a rozpoznanie zostaje niekiedy ustalone dopiero na pod
stawie badania histologicznego.
— Postacie powierzchowne tocznia rumieniowatego z silnym zaczerwie
nieniem przypominać mogą te postacie trądzika różowatego (rosacea), które
polegają na zaczerwienieniu skóry i rozszerzeniu naczyń bez tworzenia krostek (rosacea erythematosa seu cuprosis); zróżnicowanie może być bardzo
trudne, kryteriami najpewniejszymi są bliznowacenie i hiperkeratoza w tocz
niu, okresowe nasilenie i osłabianie zaczerwienienia, brak wyraźnego ogra
niczenia, a wreszcie zajęcie nie tylko policzków, ale również czoła i podbródka
w trądziku różowatym.
— Łuszczyca i złuszczania łuszczycowate mogą nastręczyć bardzo duże
tmdności w różnicowaniu z powierzchownymi postaciami tocznia rumienio
watego; w łuszczycy i w złuszczaniu łuszczycowatym przeważa parakeratoza,
w toczniu — hiperkeratoza; w toczniu zmiany są ściślej odgraniczone i mają
przy tym skłonność do tworzenia blizenek.
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— Różnicowanie z łysieniem płackowatym (alopecia areata) właści
wie nie wchodzi w rachubę, powstaje ono bowiem szybko, nagle, nie wywo
łuje blizn i rogowacenia powierzchni.
— Grzybica strzygąca sprowadza złuszczanie powierzchni
ogniska, włosy są łamliwe, kruche, blizna jednak nie powstaje.

chorego

Rozpoznanie tocznia rumieniowatego skóry głowy z obecnością ognisk na
twarzy jest łatwe; może być ono natomiast bardzo trudne, jeśli zmiany dot y a ą wyłącznie głowy; wchodzą tu w rachubę wszystkie stany bliznowacie
jące skóry głowy, a zatem nawet ubytki owłosienia po grzybicy woszczynowej
i twardzina skóry; różnicowanie z ostatnim schorzeniem może być tak tradne,
że ustalenie jego wymaga dłuższej obserwacji.
— Zmiany na palcach przypominać mogą rogowiec krwawy Mibelliego,
tu jednak sinica palców jest wybitniejsza, ogniska są bardzo drobne i złożone
z drobnych, kropkowatych naczyniaków; bardzo pomocna w rozpoznaniu
bywa obecność lub brak typowego tocznia rumieniowatego w innych oko
licach skóry.
D u ż o niejasności terminologicznych i rozpoznawczych sprawił Hutchinson nadając jednej z odmian tocznia rumieniowatego nazwę chilblain lupus,
wówczas gdy nazwa ta już była stosowana do tocznia odmrozinowego, lupus
pernio. Z tych względów termin chilblain lupus zniknąć powinien całko
wicie z mianownictwa dermatologicznego. Podług Hutchinsona chilblain
lupus polegał na współistnieniu tocznia rumieniowatego i gruźlicy guzkowomartwiczej; charakteryzuje go sinica palców, objawy wysiękowe na ogniskach
toczniowych i szczególnie wyraźna skłonność do wytwarzania blizn.
— Toczeń rumieniowaty czerwieni warg może się upodobnić do liszaja
czerwonego, jednakże w liszaju widoczne są charakterystyczne drzewkowate
smugi, powierzchnia zaś jest gładka, nie wykazuje złuszczenia i rogowacenia.
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— Ogniska na głowie mogą sprawić trudności rozpoznawcze z łysie
niem płackowatym rzekomym, które występuje jednak zazwyczaj w postaci
licznych, drobnych ognisk; jeśli zaś powstaje ognisko duże, nosi ono cechy
zlania się szeregu małych, brzegi jego są nierówne, wystrzępione, wśród blizn
znajdują się kępki włosów, czego nie widuje się w toczniu rumieniowatym,
wytwarzającym ognisko wzrastające obwodowo i całkowicie pozbawione
włosów w części środkowej; ogniska łysienia plackowatego rzekomego nie
wykazują hiperkeratozy powierzchni ani rumieniowatej, wałowatej obwódki
na obwodzie; dodać należy, że istotny stosunek wzajemny obu schorzeń nie
został wyjaśniony, a Brocq przypuszczał nawet, że łysienie plackowate rze
kome jest odmianą tocznia rumieniowatego.
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Głęboki, silnie hiperkeratotyczny toczeń wargi może być trudny do
zróżnicowania z nabłoniakiem wargi, wchodzą tu w rachubę uwagi przyto
czone w ustępie o różnicowaniu tocznia z nabłoniakiem; w przypadkach
wątpliwych nie należy ociągać się przed badaniem histologicznym.
Największe jednak trudności w rozpoznawaniu tocznia rumieniowatego
czerwieni warg sprawiają niektóre niesklasyfikowane zapalenia w a r g —
cheilitis oedematosa et desquamatwa. Dotyczą one częściej młodych kobiet,
jako czynnik etiologiczny wchodzi tu czasem nadużywanie kosmetyku. Pole
gają one na obrzęku i złuszczaniu czerwieni, naskórek jest suchy, pomarszczo
ny, złuszcza się; łuski są jednak miękkie, ułożone poprzecznie, białawe. Zróż
nicowanie jest tu możliwe na podstawie stwierdzenia współistnienia typowego
tocznia lub przy stwierdzeniu szkodliwego wpływu używanego ołówka do
warg łub pasty do zębów.
— Keratosis pilaris erythemato-atrophicans (Brocq)
jest odmianą
liszaja torebkowego (keratosis pilaris), występującą na zewnętrznej części
brwi, a niekiedy w innych okolicach; tmdności w rozpoznaniu morfologianym z toaniem rumieniowatym mogą być duże, jednak umiejscowienie
zmian, ich występowanie u osobników młodych, stopniowa poprawa samoist
na, brak prawdziwej błizny, współistnienie liszaja torebkowego •— są czyn
nikami ułatwiającymi zróżnicowanie.
W rozważaniach diagnostyanych należy uwzględnić również stosunek
tocznia rumieniowatego do sarkoidów skórnych; kwestia nie została dotąd
rozstrzygnięta; co do mnie sądzę, że istnieje dużo postaci przejściowych mię
dzy obu schorzeniami, niekiedy współistnieją zmiany jednego i dragiego typu
u tego samego chorego. Z innej strony, toczeń rumieniowaty o naciekach
bardzo głębokich lub o wyglądzie nieco nietypowym niekiedy bardzo tmdno
zróżnicować z sarkoidami skórnymi; najlepsze potwierdzenie tego może zna
leźć czytelnik w monografii Kissmeyera „La mdadie de Boeck".
Etiologia
i p a t o g e n e z a . Prawie od początku wyodrębnie
nia tocznia mmieniowatego jako jednostki samodzielnej aż do czasów obec
nych etiologia gruźlicza tego schorzenia ma najwięcej zwolenników. Jed
nakże pogląd ten dotąd nie został udowodniony, a wszystkie dowody prze
mawiające na jego korzyść nie są rozstrzygające. Rozpatrzmy niektóre z nich.
Większość autorów zwraca uwagę na częstość zmian g m ź l i a y c h w na
rządach wewnętrznych, w szczególności w gmczołach chłonnych i w kośćcu
u osobników z toczniem rumieniowatym; niekiedy stwierdza się u nich objawy
gruźlicy czynnej. Aczkolwiek argument ten ma dużą doniosłość, jednak czę
stość zmian gmźłiczych w naszej rasie jest bardzo duża, co utrudnia wniosko
wanie; z innej strony częstość gruźlicy narządów wewnętrznych w toczniu
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Harry Keil. Arch. of Dermat. vol. 28.
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rumieniowatym szacowana jest przez autorów nader rozmaicie; np. wówczas
gdy Mc Leod znajdował objawy gmźlicy w 7,5% przypadków, Schaumann
w 67,5—77,5 przy oparciu się o metody badania fizycznego, a w 100% przy
dołączaniu radioskopii i prób tuberkulinowych. Liczby innych autorów wy
tworzyć mogą całkowitą skalę między tymi danymi krańcowymi. Sprzeczność
taka dowodzi, że dane dotychczasowe oparte były na kryteriach nie wystar
czających i wymagają wszechstronnego przepracowania całego zagadnienia.
Przy omawianiu częstości zakażenia gruźliczego u osobników dotknię
tych toczniem mmieniowatym większość autorów pomija doniosłość przypad
ków ujemnych; tymczasem jasne jest, że brak zmian gruźliczych w pewnym,
chociaż nawet niewysokim odsetku przypadków, ogromnie osłabia argumen
tację zwolenników teorii gruźliczego pochodzenia tocznia rumieniowatego.
Istotnie, nieliczne nawet przypadki, w których badanie gruntowne nie wyka
zało zmian gruźliczych, świadczyć mogą o tym, że toczeń rumieniowaty
powstać może również bez związku z zakażeniem gmźliczym ustroju. Takich
spostrzeżeń jest mało, opisano jednak badania sekcyjne zwłok osobników
dotkniętych toczniem rumieniowatym, w których zmian gruźliczych nie wy
kryto. H. Keil*) po krytycznym omówieniu materiału sekcyjnego dotąd ogło
szonego dochodzi do wniosku, że załedwie w 2 0 % istniały sekcyjne obja
wy gruźlicy czynnej.
W związku z tym należy omówić budowę histologiczną wykwitów
w toczniu rumieniowatym; jak wiadomo, wykazują one cechy nieswoistego
stanu zapalnego i nie mają cech budowy gruźliczej; przez długi czas okolicz
ność ta uważana była za rozstrzygającą i wyłączającą etiologię gruźliczą
tocznia rumieniowatego; obecnie jednak, kiedy wiemy, że postacie przesączalne zarazka gruźliczego nie wywołują serowacenia i powstawania komórek
olbrzymich, pogląd ten stracił na wartości.
Poszukiwanie prątków Kocha w tkance tocznia rumieniowatego było
wielokrotnie dokonywane, zawsze jednak z wynikiem ujemnym; kilka zaś
przypadków, w których znaleziono je, budzą wątpliwości o prawidłowości
rozpoznania (Hidaka, ]ordan) lub też dotyczą mniej przekonywujących spo
sobów badania.
Próby wykazania zarazka gmźliczego drogą szczepienia tkanki lub krwi
tych chorych morskim świnkom nieco częściej dawały wyniki dodatnie
(Gougerot, Bloch i i n . ) . Jednak w niektórych przypadkach wynik dodatni
otrzymywano dopiero przy przeszczepianiu seryjnym na dalszy szereg świnek.
Duże nadzieje, jakie pokładano w hodowaniu zarazka gruźliczego ze
k r w i metodą Loewensteina, tylko częściowo się ziściły; wprawdzie odsetek
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hodowli dodatnich w toczniu rumieniowatym okazał się stosunkowo wysoki,
wyższy nawet niż w toczniu gruźliczym, jednakże metoda Loewenoestetna
i dane zdobyte przez tego autora i jego pracownię poczęły budzić duże wątpli
wości, otrzymywano bowiem niekiedy wyniki nieprawdopodobne lub
sprzeczne.
Jako argument przemawiający na korzyść gruźliczego pochodzenia tocz
nia rumieniowatego przytaczano częstość dodatnich odczynów tuberkulino
wych u tych chorych, występowanie odczynów ogniskowych, a wreszcie po
gorszenie stanu ich zdrowia pod wpływem nadmiernych dawek tuberkuliny
albo odwrotnie, uleczenie pod wpływem tego leczenia.
Reasumując pragnąłbym powiedzieć, że obecnie nie przytoczono argu
mentu dowodzącego etiologii gruźliczej tocznia rumieniowatego; przypadki
szczepień dodatnich zwierzętom są zbyt nieliczne, by można było na nich
oprzeć to twierdzenie, wszystkie zaś inne argumenty nie mają wartości roz
strzygającej. Argumentami najpoważniej przemawiającymi do przekonania
klinicysty są przypadki istnienia postaci przejściowych z innymi postaciami
gruźlicy skóry lub współistnienie z nimi tocznia rumieniowatego. Przypadki
te nie są częste, a jednak skłaniają, zdaje m i się, szereg klinicystów do
łączenia etiologii tocznia rumieniowatego z gruźlicą. Pogląd ten obecnie
jest zachwiany w tym sensie, źe gruźlicę nie można uważać za jedyny czynnik
etiologiczny lecz jeden z współczynników.
Wysunięta w ostatnich latach przez autorów francuskich teoria etiologii
kiłowej tocznia rumieniowatego opiera się na pojedyńczych dodatnich wy
nikach odczynów serologicznych, charakterystycznych dla kiły, oraz na ko
rzystnym wpływie bizmutowego leczenia tocznia rumieniowatego. Argumenty
te, czysto empiryczne, oparte na spostrzeżeniach nielicznych, nie uwzględ
niające całości danych etiologicznych, nie mogą wystarczać dla uznania tej
koncepcji za słuszną.
Autorowie angielscy (Barber, Mc Leod, Galloway) przypuszczają, że
powstawanie tocznia rumieniowatego związane jest z obecnością ogniska
zapalnego, niekiedy ropnego, wywołanego zakażeniem przez paciorkowce
(jocal infection). Ogniska takie mogą być umiejscowione w rozmaitych na
rządach, najczęściej jednak w gruczołach chłonnych, migdałkach, w otocze
niu zębów itd. Niejednokrotnie spostrzegano ustąpienie tocznia po ulecze
niu tych zmian, w innych przypadkach leczenie szczepionką paciorkowcową
wpływało korzystnie na przebieg tocznia lub też wywoływało odczyn ognisko
wy. Zdarzenia te nie należą jednak do częstych, mechanizm uleczenia nie
jest jasny, a wzmożona odczynowość na szczepionkę może mieć charakter
nieswoisty, toteż pogląd wymienionych autorów angielskich jest tylko hipo669
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tezą wymagającą sprawdzenia. N i e tłumaczy on szeregu faktów i dlatego
może okazać się słuszny najwyżej w stosimku do niektórych przypadków.
Jednak powodzenie leczenia przetworami sulfamidowymi, niekiedy spostrze
gane, skłonić powinno do poważnej cKeny tego poglądu.

Leczenie.
Leczenie tocznia rumieniowatego jest zadaniem trudnym
ze względu na konieczność uzyskania dobrego wyniku kosmetycznego,
z uwagi na możliwość pogorszenia sprawy chorobowej i wywołania postaci
ostrej przy stosowaniu środków zbyt energicznych. Wymaga to pewnego
stopniowania leczenia w zależności od charakteru zmian. N a ogół — im bar
dziej powierzchowne są zmiany i im wyraźniejsze są cechy ostrego stanu za
palnego, tym ostrożniejsze powinno być leczenie.
Spośród licznych sposobów leczenia stosowanych w przypadkach tocz
nia rumieniowatego przytoczę te, które stosuję sam, opisywanie natomiast
innych, mniej przeze mnie wypróbowanych, uważam za zbyteczne.
Powierzchowne, rumieniowate wykwity smarować należy na noc roz
cieńczoną nalewką jodową:
Rp.: Trae jodi 25.0, Spir. vtm 90O ad loo.o, rano zaś i w ciągu dnia
spirytusem rezorcynowo-salicylowym:
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Przy rozpatrywaniu etiologii i patogenezy tocznia rumieniowatego nie
podobna nie zwrócić uwagi na rolę światła, w szczególności chemicznej czę
ści widma, jako czynnika usposabiającego do tego schorzenia lub nawet wy
wołującego. I tu jednak zachodzą sprzeczności nie znajdujące wytłumaczenia
i świadczące o tym, że mechanizm powstawania tego schorzenia jest bardzo
złożony i że szeregu czynników etiologicznych wciąż jeszcze nie znamy. T o 
czeń rumieniowaty rozpoczyna się szczególnie często latem po intensywnym
nasłonecznianiu lub też istniejące zmiany ulegają w tych warunkach obo
strzeniu i pogorszeniu; szkodliwy wpływ światła jest tak wybitny, że można
mówić o nim, jako o czynniku prowokującym chorobę. W zgodzie z tym
jest częste umiejscowienie ognisk tocznia rumieniowatego na odsłoniętych
częściach skóry, mianowicie na twarzy i na rękach. W sprzeczności natomiast
z tym spostrzeżeniem jest ta okoliczność, że toczeń rumieniowaty jest częstszy
w krajach północnych o nasłonecznieniu mniejszym, a nawet w pochmurnych
(Anglia, Dania) rzadszy natomiast w krajach gorących (Włochy, Francja
p o ł u d n i o w a ) ; również niezrozumiałe jest szczególnie częste występowanie
ognisk tocznia rumieniowatego na skórze głowy, a więc w okolicy dobrze
osłoniętej przed światłem. Możliwe jest, że w patogenezie tocznia rumie
niowatego odgrywają dużą rolę substancje uczulające skórę na światło,
powstające w ogniskach przewlekłego zakażenia.
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Rp.: Acidi salicylici 2.0, Resorcini 2.0—5.0, Aether. sulfurici lo.o,
Spir. vini 90O ad 100.o.
Leczenie takie prowadzone przez okres 3—6 tygodni doprowadza nie
kiedy do ustąpienia wykwitów. Jest to w istocie swej leczenie wypływające
ze znanej metody Hollaendra.
W razie niepowodzenia tego postępowania zalecam smarowanie skóry
maścią następującą:
Rp.: Resorcini
2.0—5.0,
Ichthyoli
5.0—lo.o,
Saponis
viridis
10.0—20.0, Pastae Zinci ad loo.o, stopniowo podwyższając stę
żenie leków.
Chory winien wystrzegać się naświetlań słonecznych i lampami kwar
cowymi oraz unikać wpływów atmosferycznych — wiatru, śnieżycy oraz lecze
nia bodźcowego.
Leczenie głębokich postaci tocznia rumieniowatego może być znacznie
energianiejsze, a liczba środków zewnętrznych stosowanych w tych razach
jest znaanie większa. Mogą tu być użyte: płyn Dariera, mieszanka Kumerfelda, począwszy od niskiego stężenia, stopniowo go podwyższając, lub za
lecany przez Brocqa płyn następujący:
Rp.: Trae jodi, Acidi carbolici liq.,
maite inne leki redukujące.

Chlorali

hydrati

aa oraz roz

Nie tyle chodzi tu o użycie takiej lub innej kombinacji lekowej, stoso
wanej przez wielkich mistrzów, ile o zrozumienie istoty leczenia miejsco
wego; zasadą jego jest podrażnienie ogniska chorobowego środkami wywo
łującymi miejscowy odczyn zapalny, następnie stosowanie środków miejsco
wych łagodzących. Spośród leków miejscowych używane są w pierwszym
rzędzie rezorcyna, siarka, jod, ichtiol, mydło potasowe, w drugim zaś chryzarobina, kwas salicylowy i pyrogalusowy, można jednak przepisać wszystkie
inne leki redukujące, a odpowiednie przepisy znajdzie czytelnik w rozdziale
o lekach redukujących.
O d czasu wprowadzenia, przez Puseya do lecznictwa dermatologicznego
zamrażania śniegiem kwasu węglowego, metoda ta w dużym stopniu zastą
piła leczenie lekami redukującymi; całkowite odrzucanie zewnętrznego lecze
nia farmaceutycznego, jak to czynią niektórzy, uznać należy jednak za
przesadę.
Przy stosowaniu leczenia odmrażaniem postępować należy w sposób na
stępujący: im głębsze są zmiany a objawy zapalne słabsze, tym silniej należy
odmrozić ognisko chorobowe; u kobiet, młodzieży oraz na okolicach o skórze
cienkiej i wiotkiej podściółce tłuszczowej należy odmrażać z większą ostroż-
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Z innych metod fizycznych d'arsonwalizacja i powierzchowna diatermokoagulacja mają swoich zwolenników, zdaje się jednak, że metody te
ustępują odmrażaniu śniegiem kwasu węglowego. Fototerapia mało jest sto
sowana w leczeniu tocznia rumieniowatego, jednakże naświetlania lampą
Finsena mogą dawać wyniki dobre.
Z punktu widzenia zasadniczego mam jednak pewne obawy przed
stosowaniem u tych osobników wszelkiego leczenia z użyciem promieni o sil
nym działaniu chemicznym, chodzi bowiem o osobników uczułonych na
światło. Naświetlań promieniami pozafiołkowymi nie stosuje się u tych cho
rych z obawy przed uogółnieniem sprawy chorobowej. Promienie X nie są
stosowane w tym schorzeniu, a każdy, kto zna dobrze obraz anatomiczny
tocznia rumieniowatego, wybitną skłonność tkanki do zaniku i rozległe
zmiany naczyniowe, nie da się przekonać do prób w tym kierunku.
Prócz łeczenia miejscowego należy stosować również środki wewnętrzne;
niektóre z nich mają szerokie zastosowanie, inne zaledwie w wyjątkowych
przypadkach wywierają działanie łecznicze.
Jednym ze środków szeroko stosowanych jeszcze i teraz, chociaż ustępu
jącym pola innym, jest chinina; podawana w ilości 0.25—0.50 g — trzy
razy dziennie ze smarowaniem skóry nalewką jodową po 10 minutach, sta
nowi ona tak zwaną metodę Hollaendra. Wbrew opinii Brocqa i Jadassohna
nie widywałem korzystnego działania samej chininy.
Stosowanie przetworów wskazanych w łeczeniu grużłicy nasuwa się
samo przez się u osobników z czynną gruźlicą lub o wyraźnej budowie gruź
liczej; to samo można powiedzieć o środkach przeciwkiłowych w razie stwier
dzenia objawów kiły nabytej lub wrodzonej.
Leczenie bodźcowe nie znajduje zastosowania w leczeniu tocznia rumie-^
niowatego; niekiedy zaś, zwłaszcza w zmianach podostrych i rumieniowa
tych, może sprzyjać uogólnieniu schorzenia.
W ostatnich czasach okazało się, że leczenie związkami sulfamidowymi
daje niekiedy wynik korzystny, zwłaszcza w postaciach powierzchownych.
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nos'cią. N a ogół, zdaniem moim, lepsze wyniki uzyskuje się przy stosowaniu
odmrażania aparatem o końcówce zmoczonej acetonem bez stosowania ucisku.
Czas odmrażania waha się od l o do 60 sekund. Odmrożenie winno sprowa
dzić ostry pęcherzowy stan zapalny, jeśli go nie wywołano, można twierdzić,
że zabieg nie wywrze wystarczającego działania leczniczego. T e n stan zapalny
należy leczyć opatrunkami z maści obojętnej wedle zasad ogólnych i powtó
rzyć odmrażanie po jego ustąpieniu, jeśli ognisko tocznia jeszcze się utrzy
muje.
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Bizmutoterapia, zalecana przez autorów francuskich, daje wyniki dobre
w postaciach powierzchownych i rumieniowatych, najczęściej natomiast za
wodzi w nacieczeniach głębokich. Bizmut stosuje się tu w taki sam sposób,
jak w leczeniu kiły, a zatem jodobizmutan lub będźwinian bizmutowy w ilości
3.0 g pierwszy i 1.5 g ostatni — dwa razy w tygodniu, domięśniowo, przez
okres 10 tygodni. Leczenie to znoszone jest zwykle dobrze, wymaga jednak
ścisłej kontroli moczu. Odwrotnie, sole i połączenia organiczne złota, prze
ciwwskazane w zmianach podostrych i rumieniowatych, dają wyniki nader
cenne w postaciach głębokich. Mniemam, że pomijanie tej wskazówki pro
wadzi do powikłań i obostrzeń, l i a b ę których niektórzy autorzy szacują do
syć wysoko; jeśli natomiast ograniczyć leczenie złotem do postaci przewłekłych, o nacieczeniach wybitnych i silnej hiperkeratozie, niemiłe te zdarzenia
należą do rzadkości i nie przybierają cech groźnych.
Najczęstsze w użyciu są alochryzyna, którą wstrzykiwać należy do
mięśniowo, począwszy od 0.05 do o. 10, a w przypadkach wyjątkowych
0.20 jeden raz na tydzień przez okres 10 tygodni oraz aurosan wstrzykiwany
dożylnie w ilości o.io—0.20 również jeden raz w tygodniu. Powikłania spo
strzegane przy stosowaniu tego leczenia polegają na obostrzeniu istnieją
cych wykwitów, zjawieniu się nowych, przejściu postaci przewlekłej w ostrą
lub też na wywołaniu uogólnionego rumieniowatego i złuszczającego stanu
zapalnego skóry.
W ostatnich czasach w leczeniu tocznia rumieniowatego polecano sto
sowanie amidu kwasu nikotynowego w ilości 100 mig na dawkę dwa razy
dziennie. Leczenie penicyliną i calciferolem zawodzą w toczniu rumienio
watym.

2. T o c z e ń r u m i e n i o w a t y o s t r y
Erythematodes
acutus
seu exanthe m a t icus
Charakterystyka
ogólna.
Toczeń rumieniowaty ostry jest
schorzeniem bardzo rzadkim, zmiany na skórze są uogólnione i mają charak
ter osutki rumieniowatej i wysiękowej; stan ogólny chorych jest ciężki, przy
tym przeważają objawy charakterystyczne dla stanów septycznych. Schorzenie
kończy się prawie zawsze niepomyślnie.
C e c h y k l i n i c z n e . Początek choroby bywa rozmaity, czasem wy
stępuje ona u osobników z toczniem rumieniowatym przewlekłym, zwłaszcza
z rumieniowatą, powierzchowną jego odmianą. Czynnikiem wywołującym
43
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Początek schorzenia może być gwałtowny, samopoczucie chorych jest
w tych razach złe, a na skórze twarzy i kończyn górnych występują obrzęki
i rumienie, a czasem pęcherze; nieraz rozpoczyna się ono wśród objawów
mniej ostrych, szerząc się jak gdyby nawałami. Zmiany skóry są rozległe,
symetryczne, najczęściej zajętą jest skóra twarzy, kończyn, zwłaszcza w czę
ściach odsiebnych, a więc na dłoniach i na stopach; poza tym są one częste
na skórze klatki piersiowej z przodu i w okolicy międzyłopatkowej. W przy
padkach rozległych może być zajęty cały tułów rumieniami zlewnymi lub
nieregularnie rozrzuconymi. Nasilenie zmian zapalnych i wysiękowych,
a w związku z tym i wygląd ich, mogą dać rozmaite.
Czasem obrzęk jest bardzo znaczny i dotyczy zarówno głębokich jak
i powierzchownych warstw skóry; w tych razach okolice zajęte, w szczegól
ności zaś twarz, są silnie obrzęknięte i zaczerwienione, naskórek powierzchow
ny może oddzielić się lub też tworzyć pęcherze; na rumieniach mogą wystę
pować wybroczyny.
W razie zmian mniej ostrych ogniska rumieniowate są sinawe lub brunatnoczerwone, nierzadko mają budowę mozaikową, są bowiem złożone z sze
regu zlewających się drobnych plam. T e ostatnie są w części środkowej lekko
bliznowate lub też wykazują wyraźną hiperkeratozę torebkową, na obwodzie
tych ognisk łatwo zauważyć siateakę rozszerzonych naczyń. Zazwyczaj wy
stępują również zmiany na błonach śluzowych; są to rumienie, pęcherze
i erozje nie mające cech charakterystycznych. Gruczoły chłonne są wyraźnie
powiększone a czasem stwierdza się powstawanie dużych pakietów. Często
od początku schorzenia występują bóle i obrzęki stawów, nierzadko w mięś
niach i w tkankach przystawowych stwierdza się twarde guzowate nacieki.
Stan ogólny chorych jest ciężki, ciepłota dochodzi do 3 9 . 0 — 4 1 . 0 ° i ma
charakter zwalniający; chorzy są osłabieni i przebywają w łóżku, stopniowo
występuje białkomocz, krwiomocz i obraz kłębuszkowego zapalenia nerek,
w okresach zaś końcowych — biegunki. W e k r w i rozwija się wyraźna nie
dokrwistość niedobarwliwa i leukocytoza. W przypadkach ostrych zejście
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oix)Str2enie i uogólnienie zmian może być naśw ietlanie promieniami słonecz
nymi lub sztucznymi źródłami światła, nierzadko następuje to w wyniku
wstrzykiwań tuberkuliny, leczenia bodźcowego lub podawania przetworów
złotowych. W innych razach choroba występuje u osobników poprzednio
zdrowych; i u tych jednak początek jej często związany bywa z takim lub
innym wstrząsem, w szczególności z naświetlaniami; w związku z tym scho
rzenie jest częstsze na wiosnę i latem. Kobiety wykazują większą skłonność
do niego od mężczyzn, zdaje się, że jest ono częstsze u Żydówek niż u przed
stawicielek innych narodowości.
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śmiertelne następuje po 4—8 tygodniach, zazwyczaj z powodu zapalenia
płuc, wyczerpania mięśnia sercowego lub nawet powikłań septycznych.
Zmiany anatomiczne stwierdzane na zwłokach nie są jednolite;
w 25—30% spostrzegano bowiem objawy gruźlicy czynnej narządów wew
nętrznych •—• gruczołów chłonnych, kośćca, otrzewnej itd. Czasem istnieją
objawy zakażenia ogólnego ropnego lub ogniska ropne w narządach wew-

Ryc.

169.

Toczeń rumieniowaty ostry; erythematodes
acutus.

nętrznych. W y n i k i badań bakteriologicznych narządów wewnętrznych rów
nież nie są jednolite, zarazek gruźlicy, który powinienby być nader obfity,
jeśli toczeń rumieniowaty ma etiologię gruźliczą, znajdowany był zaledwie
w 2 5 — 3 0 % przypadków; najczęściej zaś badania bakteriologiane dają wy
nik ujemny; czasem udało się wyhodować paciorkowce lub rozmaite inne
zarazki.
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Rozpoznanie
tocznia rumieniowatego ostrego jest początkowo
bardzo trudne, w pierwszych bowiem dniach przeważają nieswoiste objawy
ogólne, a zmiany na skórze mogą nie wystąpić lub nie przybrać jeszcze cech
charakterystycznych; po kilku już dniach obraz staje się bardzo typowy, a roz
poznanie łatwe. W różnicowaniu uwzględnić należy choroby następujące:

— Zatrucia lekowe pod postacią pęcherzykowych osutek rumieniowa
tych mogą wielce przypominać toczeń rumieniowaty, jednakże wywiady,
szczególnie ciężki stan ogólny w toczniu rumieniowatym oraz szybka po
prawa zmian w zatruciach winny umożliwić ustalenie rozpoznania prawidło
wego.
— Pęcherzyca ostra może przybrać wygląd bardzo podobny do opisa
nego w toczniu rumieniowatym; trudności rozpoznawcze mogą tu być wiel
kie, świadczy zaś o tym istnienie rumieniowato-pęcherzowego zespołu SeanerUshera, pośredniego pomiędzy toczniem rumieniowatym i pęcherzycą i za
liczanego przez jednych autorów do tocznia rumieniowatego, a przez innych
do pęcherzycy. Najpewniejszymi cechami rozpoznawczymi są — przewaga
rumieni w toczniu i pęcherzy w pęcherzycy, przewaga zmian na twarzy, nie
kiedy zaś zmiany zanikowe w toczniu.
— Zmiany na twarzy w przebiegu ostrego tocznia rumieniowatego
mogą być podobne do róży, jednakże brak ostrego odgraniczenia rumieni
oraz obecność ich na kończynach i na tułowiu z łatwością pozwolą na usta
lenie rozpoznania różnicowego.
R o k o w a n i e jest złe w przypadkach bardzo ostrych oraz rozpoczy
nających się ostrym toczeniem rumieniowatym; jest ono lepsze w przypad
kach obostrzenia i uogólnienia tocznia rumieniowatego przewlekłego. I w tych
jednak przypadkach nawroty schorzenia są częste; zejście zmian miejscowych
polega na wytworzeniu powierzchownych blizn lub brunatnych przebarwień
i blizn pokrytych czopami wewnątrztorebkowymi.
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— Rumień wielopostaciowy wysiękowy; wobec tego, że istota zmian
w obu schorzeniach polega na ostrym wysiękowym stanie zapalnym, różnico
wanie morfologiczne ich może być niezmiernie trudne, wszakże wykwity
w rumieniu wielopostaciowym są bardziej regularne, wyraźniej od otoczenia
odgraniczone, często przybierają postacie figur, jak np. erythema iris. Mimo
to, różnicowanie powinno być oparte nie na morfologicznych cechach osutek,
lecz na ogólnym obrazie klinicznym i na stanie chorego; ten w toczniu rumie
niowatym ostrym jest ciężki, w rumieniu wysiękowym, mimo rozległości
zmian, rzadko doprowadza do obrazu zatrucia ogólnego, charakterystycznego
dla tocznia.
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Leczenie
tocznia rumieniowatego ostrego jest objawowe, nie
rokuje ono powodzenia; jednak pomoc lekarska jest tu niezbędna, w żadnym
bowiem schorzeniu zasada primum non nooere nie jest równie słuszna jak
w toczniu ruroieniowatym.
Czynnikami szkodzącymi i groźnymi są tu wszelkie energiczne i bodź
cowe metody leczenia, w szczególności przetwory złotowe, bizmut, młeko
(domięśniowo), propidon i naświetlania. Należy przeprowadzić leczenie
związkami sulfonamidowymi, dochodząc do granic znoszenia ich, oraz
można wypróbować calciferol.

L. G r u ź l i c a
stwardniała
Tuberculosis
indurativa
Charakterystyka
ogólna.
D o działu tego należy szereg
odmian bardzo typowych pod względem klinicznym, jednakże połączonych
postaciami przejściowymi, co świadczy o wspólnocie całego działu. Szereg
autorów załicza wszystkie choroby tego działu do gruźlicy skóry lub też do
schorzeń mających bliski związek z gruźliczym zakażeniem ustroju. Dotąd
jednak nie ma dowodu potwierdzającego to przypuszczenie, toteż nie brak
głosów, zwłaszcza w czasach najnowszych, że niektóre z nich mają etiologię
inną. Poglądowi klasycznemu, skłaniającemu się do etiologii gruźliczej prze
ciwstawić można zapatrywania odmienne, zgodnie z którymi wszystkie cho
roby tego działu mają etiologię wspólną, dotąd wprawdzie nie wyjaśnioną,
najprawdopodobniej zakaźną, jednak nie gruźliczą. Zwolennicy tego poglądu
stosują do tych chorób nazwę sarcoidosis, nie przesądzającą o ich etiologii.
Charakterystyka ogólna omawianych schorzeń jest następująca: są to
schorzenia układowe, dotyczące tkanki siateczkowo-śródbłonkowej roz
maitych narządów. Skłonność tych schorzeń do wywołania zmian układowych
występuje nie zawsze, a tylko w niektórych przypadkach rozwiniętych. Po
nadto niektóre schorzenia tej grupy, jak np. sarkoidy Boecka i toczeń odmro
zinowy częściej wykazują cechy schorzeń układowych, inne, jak np. ziarniniak
obrączkowy — bardzo rzadko. Najczęstszym siedliskiem zmian jest skóra
i tkanka podskórna, w której wytwarzają się twarde nacieki o rozmaitych
cechach morfologicznych, twarde, nie wykazujące tendencji do rozpadu i do
owrzodzenia, zbudowane są z komórek nabłonkowatych znajdujących się
wśród bliznowaciejącej tkanki łącznej.
Prócz skóry nacieki takie powstać mogą w szpiku kostnym, w śledzionie
i w gruczołach chłonnych, w śliniankach, w jagodówce gałki ocznej, czasem
na oponach mózgowych i w innych narządach. Częste są one we wnękach płuc
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i w otoczeniu oskrzeli, gdzie widoczne są w obrazie rentgenowskim
drzewkowate cienie. Zazwyczaj stwierdza się u tych chorych anergię na tuberkulinę, limfocytozę i skłonność do zmian wysiękowych błon surowiczych.
•
I.

Sarkoidy podskórne
Darier —
Sarcoidosis
subcutanea

Roussy

675

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Schorzenie to jest częstsze u kobiet, zwłaszcza w średnim wieku, wy
stąpić jednak może również u mężczyzn, u osobników starszych i u dzieci.
Początek jego zazwyczaj uchodzi uwagi chorych, którzy przypadkowo stwier
dzają obecność twardych nacieków w tkance podskórnej; czasem jednak
istnieje nieznaczny ból lub tkliwość w chorych miejscach. Siedliskiem naj
częstszym jest pas biodrowy i barkowy, a mianowicie boczne części ud i po
śladki, górna część ramion i okolica łopatkowa; znacznie rzadziej zajęta jest
skóra brzucha i pleców, do wyjątków należy umiejscowienie zmian na twarzy
i na głowie. W tkance podskórnej wymienionych okolic powstają twarde guzy
wielkości od ziarna grochu do orzecha laskowego; odgraniczenie ich wśród
wiotkiej podściółki tłuszczowej pośladków, ud i brzucha jest wyraźne, na
plecach i na twarzy, gdzie spoistość tkanki podskórnej jest większa, prze
chodzą one niepostrzeżenie w otoczenie. Guzy te razem ze skórą i tkanką
podskórną są przesuwalne nad tkankami głębszymi, skóra jest z nimi ściśle
złączona, a przy fałdowaniu przypomina skórkę pomarańczy; zabarwienie jej
może być prawidłowe lub też brunatne albo sinoczerwone. Guzy te nie są
bolesne, okresowo jednakże tkliwe, urazy zaś mogą tę tkliwość powiększyć;
jeśli jest ich dużo, chorzy odczuwają w chorych okolicach uczucie ciężam
i napięcia.
Guzy te utrzymują się kilka lub kilkanaście lat, zazwyczaj jednak ule
gają wchłonięciu, pozostawiając zaklęśnięcia i wciągnięcia skóry, ścieńczenie
i wiotkość tkanki podskórnej. Rozpad i owrzodzenie ich należą do rzad
kości.
Jako rzadką odmianę sarkoidów podskórnych wymienić należy ich po
stać ogólną; wtedy guzy podskórne są szczególnie liczne, występują na tu
łowiu i na kończynach, są zazwyczaj bardzo duże, osiągając rozmiary dłoni;
skóra nad nimi nie jest zmieniona lub ma zabarwienie sinoczerwone. Mają
one przebieg przewlekły, a nierzadko zauważyć się daje wyraźna napadowość lub okresowość ich rozwoju.
Stan ogólny tych chorych jest dobry, w narządach wewnętrznych zmian
żadnych nie ma; czasem istnieje wyraźna limfocytoza we krwi. Widywałem
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przypadki nietypowych rozległych sarkoidów, umiejscowionych na twarzy,
którym towarzyszyła g o r ą a k a dochodząca do 39O. Jest to jedyna grupa sar
koidów o silnie dodatnim odczynie na tuberkulinę.

Ryc. 170.

Nacieczenia zlewne w sarkoidozie uogólnionej skórnopodskórnej.

Obraz histologiczny jest bardzo podobny do opisanego w rumieniu
stwardniałym Bazina, podobieństwo jest nawet tak znaczne, że niektórzy,
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Rozpoznanie
sarkoidów jest zwykle bardzo łatwe; umiejsco
wienie ich, przewlekły przebieg, dobry stan ogólny chorych i obecność niebolesnych, wyraźnie odgraniczonych guzów w tkance podskórnej są bowiem
wystarczającymi podstawami dla rozpoznania. Przy różnicowaniu powstać
mogą trudności następujące:
— guzy powstające niekiedy po wstrzykiwaniu leków: olejku kamfo
rowego, morfiny itd. mogą przypominać sarkoidy podskórne, wywiady są
jednak wystarczającą podstawą dla zróżnicowania;
— tłuszczaki bolesne w chorobie Der cuma mają rozmiary większe, nie
są tak twarde i są wyraźnie bolesne przy ucisku; brak jest objawów zapalnych;
—• wągrzyca tkanki podskórnej — guzy są mniejsze, osiągają zaledwie
rozmiary fasoli, są bardzo dobrze odgraniczone od otoczenia, skóra nad
nimi jest przesuwalna, konsystencja ich jest elastyczna, przy nakłuciu otrzy
muje się płyn wodnisty, żółty;
— największe trudności rozpoznawcze zachodzą w przypadkach sarkoi
dów nieco nietypowych; tak więc odróżnienie sarkoidów umiejscowionych
na podudziach od rumienią stwardniałego jest, zdaniem moim, niemożliwe,
a właściwie to należy nawet powiedzieć, że sarkoidy tych okolic są identyczne
z rumieniem stwardniałym. Sarkoidy twarzy mogą nastręczyć bardzo duże
trudności różnicowania z toczniem odmrozinowym — lupus pernio; i tu
również stanowiskiem słusznym jest zbłiżanie tych dwóch postaci.
Etiologia
sarkoidów podskórnych najprawdopodobniej związana
jest z zakażeniem gruźliczym ustroju, przemawia za tym budowa histologiczna
tych zmian, dodatnie odczyny miejscowe na tuberkulinę, występujące u tych
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zwłaszcza szkoła niemiecka, uważają sarkoidy podskórne i rumień stward
niały za to samo schorzenie.
Istnieją jednak również różnice, rumień stwardniały ma bowiem wy
raźną skłonność do rozpadu i z tego względu zbliżony być może raczej do
gruźlicy rozpływnej; ogniska nekrozy w sarkoidach prawie nie istnieją, prze
waża w nich natomiast proces sklerotyczny. Nacieki w sarkoidach zajmują dol
ną warstwę skóry właściwej i tkankę podskórną i są zbudowane z szeregu
ognisk ograniczonych smugami tkanki łącznej włóknistej. Złożone są one
przeważnie z komórek nabłonkowatych, wśród nich widuje się komórki
olbrzymie, częściej niedokształcone, poronne; na obwodzie nacieków znaj
duje się nierzadko wał limfocytarny. Zmiany wsteczne są nieznaczne i wyra
żają się utratą barwłiwości komórek i powolnym ich rozpadem. Zmiany na
czyniowe są niejednolite, niekiedy nacieki ułożone są w okolicy żył i tętnic,
pozostając w ścisłym z nimi związku; same zaś naczynia wykazują objawy
zapalne ścianek i bujanie błony wewnętrznej.
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chorych oraz częsty odczyn ogniskowy, korzystny wpływ leczenia tuberku
linowego oraz częstość zakażenia gruźliczego ogólnego u tych chorych. Prąt
ków Kocha w wykwitach zazwyczaj nie stwierdza się, w kilku przypadkach
jednak należących do unikatów udało się wywołać gruźlicę szczepieniem
tkanki tych guzów zwierzętom. Mimo że pewien związek tego schorzenia
z gruźlicą wydaje się nie ulegać wątpliwości, wciąż nie jest wiadome, czy
rolę odgrywają tu same prątki Kocha, czy produkty ich rozpadu lub posta
cie ziarniste albo przesączalne zarazka gruźlicy. Możliwe również, że chodzi
tu o osobników gruźliczych z hiperergią wieloważną, reagujących naciekami
na rozmaite bodźce. Mechanizm występowania tych zmian byłby tu złożony.
Leczenie sarkoidów podskórnych jest bardzo trudne; najprostszym jest
wycięcie chorego ogniska, jest to jednak celowe wyłącznie z ogniskami ma
łymi i nielicznymi. Czasem dobre wyniki daje leczenie tuberkuliną; stoso
wanie złota i bizmutu najczęściej zawodzi; niekiedy wyniki dobre uzyskuje
się przez nakłucie igłą diatermokoagułacyjną każdego guza. Skutecznie działa
naświetlanie promieniami X po 200—300 r na ognisko, powtarzając tę daw
kę 5—6 razy w odstępach lo-dniowych.

2.

Sarkoidy
skórne
Boecka
Sarcoidosis
cutanea

Mimo że termin „sarkoid" należy uznać za jeden z najmniej udanych
w mianownictwie dermatologicznym, nasuwa bowiem przypuszczenie o po
krewieństwie tego schorzenia z mięsakami, wciąż jeszcze on się utrzymuje,
nieuzgodniono bowiem kwestii terminologicznych w tej dziedzinie. Wspom
nę jeszcze, że niekiedy stosują do tego schorzenia inną, również mało trafną
nazwę: lupoid prosówkowy Boecka, co z kolei wprowadza duże zamiesza
nie z lupoidem prosówkowym twarzy.
Sarkoidy skórne Boecka są schorzeniem dosyć rzadkim; ich biologia
jest wciąż sporna, a odrębność kliniczna nie jest jeszcze całkowicie udowod
niona. Szkoła duńska, a w ostanich czasach Pautrier skłonni są uważać je
za schorzenie wywołane przez zarazek swoisty; większość autorów zalicza
je jednak do gruźlicy skóry. /. Schaumann upatruje w nich autonomiczną
chorobę układu siateczkowo-śródbłonkowego i proponuje termin: ziarnica do
brotliwa (lymphogranulomatosis
henigna). Co do mnie, to widzę w tym
schorzeniu dużo cech zbliżających go do tocznia rumieniowatego i odmrozinowego i skłaniam się do opinii autorów zaliczających sarkoidy skórne do
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Ryc. 171.

Sarkoid skórny Boecka.

nież skóra głowy, raz jeden widziałem wykwit taki na prąciu. Wykwity wy
stępują stopniowo i utrzymują się przez czas bardzo długi, nie wpływając
na ogólny stan zdrowia chorych. Początkowo zjawiają się wykwity wielkości
kilku milimetrów, pojedyńcze lub rozsiane symetrycznie na skórze twarzy;
barwa ich jest sinawa lub bnmatnoczerwona, spoistość twarda, wyraźnie
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gruźlicy stwardniałej, mimo że dowodu rozstrzygającego dotąd nie dostar
czono.
W zależności od wielkości i ułożenia wykwitów odróżniamy postać
drobnoguzkową, wielkoguzkową i uogólnioną, czyli erytrodermiczną, która
jest najrzadsza. Różnic zasadniczych między tymi postaciami nie ma, toteż
mogą być one opisane łącznie.
Postacie drobnoguzkowe i wielkoguzkowe najczęściej zajmują twarz
i kończyny górne, znacznie rzadziej irme okolice skóry, zajęta być może rów-
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większa od otaczającej skóry; przy ucisku szkiełkiem stają się żółtawe, nie
są jednak tak wyraźnie odgraniczone, jak guzki tocznia. N a tym nacieku
lub w jego okolicy często występuje siateczka drobnych rozszerzonych na
czyń krwionośnych; powierzchnia guza jest gładka, nie złuszcza się i nie wy
kazuje hiperkeratozy. Niekiedy nacieki takie powiększają się obwodowo, naj
częściej jest ich 4—5, nieraz jest to wykwit odosobniony, umiejscowiony na
twarzy lub na skórze głowy. Powiększanie odbywa się z szybkością rozmaitą.

Ryc. 172.

Sarkoid skórny Boecka.

najczęściej jednak po 3 — 4 miesiącach od początku choroby wykwit osiąga
wielkość stałą i w tym stanie pozostaje przez czas bardzo długi; wielkość jego
bywa rozmaita, niekiedy osiąga rozmiary talara, czasem jest jednak znacznie
większy. Kształt jego jest festonowaty, a ę ś ć środkowa bliznowata, brunatnoczerwona, obwódka wałowata, twarda, nacieczona, niekiedy wyraźnie złożona
z drobnych guzków. Postać ta przypomina bardzo nacieczone ogniska tocznia
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Sarkoid skórny Boecka.

Mimo tych dosyć charakterystycznych cech morfologicznych główną
podstawą do wyodrębnienia sarkoidów Boecka od innych, niekiedy bardzo
podobnych (ziarniniak obrączkowy, toczeń rumieniowaty), są występujące
w nim zmiany ogólne.
Nacieki występują niekiedy na błonach śluzowych jamy ustnej i na
gałce ocznej, na spojówce przybierają one postać guzków żółtawych, wielko-
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rumieniowatego, od których różni się głębokością zmian i brakiem hiperke
ratozy powierzchni; niekiedy sarkoidy są nie do odróżnienia od ziarniniaka
obrączkowatego, różnica polega bowiem jedynie na innym umiejscowieniu
zmian.
Postać erytrodermiczną wykazuje największą różnorodność morfolo
giczną; zmiany polegać mogą na niezliczonej liczbie drobnych guzków
i obszernych nacieczeniach zlewnych, osiągających wielkość dłoni i zajmują
cych znaczną część skóry tułowia i końayn.
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ści kilku mm, znacznie większych w jamie ustnej. Zmiany najcharakterystyczniejsze dotyczą jednak płuc i kośćca. W płucach istnieją nacieczenia
smugowate, ułożone promienisto i wychodzące z wnęki; ich obraz rentgeno-

Ryc. 174.

Sarkoidy

skórne mnogie;
sarkoidozy.

erytrodermiczną

postać

logiczny jest bardzo charakterystyczny. W kośćcu stwierdza się ogniska roz
rzedzenia substancji gąbczastej i korowej w postaci dobrze ograniczonej
torbieli, osteitis cystica; z punktu widzenia anatomicznego zmiany te pole
gają na rozwoju w tych torbielach ziarniny swoistej, identycznej do powstają
cej w zmianach skórnych.
Etiologia
sarkoidów nie jest wyjaśniona, najprawdopodobniej
jest to schorzenie pochodzenia gmźliczego; dowodów na to jest jednak mało.
Wprawdzie Kyrie znalazł w wykwitach świeżych prątki Kocha, jednak spo-
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strzeżenie jego pozostaje dotąd jako jedno dodatnie wśród wielu
ujemnych.
Rozpoznanie
sarkoidów skórnych może być łatwe w przypad
kach typowych, jednakże już ta okoliczność, że jest to choroba zajmująca miej
sce pośrednie pomiędzy toczniem rumieniowatym, lupoidem prosówkowym,
gruźliczymi guzkami pojedynczymi (tuberculum
solitare),
ziarniniakiem

Sarkoid skupiony drobno-guzkowy.

obrączkowym i toczniem odmrozinowym sprawia niekiedy trudności nie do
przezwyciężenia; w wielu przypadkach rozpoznanie ustala się nie na podsta
wie cech morfologicznych wykwitów skórnych, lecz na zasadzie ich budowy
histologicznej, ujemnego odczynu tuberkulinowego oraz występowania zmian
kostnych i płucnych.
L e c z e n i e sarkoidów jest trudne; w przypadkach o licznych drob
nych guzkach zastosować należy środki zewnętrzne redukujące, wskazane
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Ryc. 175.
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w leczeniu tocznia rumieniowatego; w razie istnienia ognisk dużych, należy
polecić naświetlania lampą Finsena lub Kromayera lub promieniami gra
nicznymi; leczenie złotowe daje niekiedy wyniki bardzo dobre. Leczenie
calciferolem, podobnie jak w toczniu rumieniowatym, — zawodzi.

Ryc. 176.

Zmiany kostne w sarkoidozie: liczne torbielowate roz
jaśnienia w kościach.

3.

Ziarniniak
Granuloma

obrączkowy
annulare

Jest to nader łagodna i dobrotliwa zmiana, zaliczana zwykle do gruź
licy skóry, co bynajmniej nie jest jednak udowodnione. Choroba nie wpływa
na stan ogólny chorych, ma przebieg przewlekły, wieloletni, zmiany wystę
pują niepostrzeżenie i w przypadkach typowych dotyczą powierzchni wy-
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prostnej palców i dłoni. Początkowo zjawia się guzek wielkości kilku mm,
barwy cielistej, nieco różowawy, często o zarysach wielobocznych; guzek ten
powiększa się, a w jego sąsiedztwie występują nowe w taki sposób, że cały
wykwit przybiera wkrótce postać obrączkowatą lub łukowatą. Środkowa część
ogniska jest nieco zaklęśnięta, nie wykazuje jednak wyraźnej błizny, obwo
dowa jest twarda, nacieczona, przy ucisku staje się żółtawa, przypominająca

Bardzo typowe dla uogólnionej
w paliczkach.

sarkoidozy torbiele

kość słoniową, nie widać tam jednakże typowych dla tocznia gruźliczego
guzków.
Guzek pojedynczy może być kopulasty lub płaski, a nawet może mieć
wklęśnięcie środkowe; jest on nieco wyniosły nad otoczeniem; powierzchnia
jego jest gładka, naskórek nieco napięty, wykwit w całości jest bardzo twardy,
nie ułega nigdy owrzodzeniu. Ogniska złożone z takich guzków mają roz
miary rozmaite, najczęściej jednak nie przekraczają wielkości talara. Zazwy
czaj stwierdza się ognisko pojedyńcze, rzadziej jest ich kilka.
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Ryc. 177.

histiocytów i licznych nabłonkowatych. Brak komórek olbrzymich, brak serowacenia.

Ryc. 178. Budowa sarkoidy skórnego; dobrze ograniczone nacieki złożone z komórek limfoidalnych,
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Ryc. 179.

Ziarniniak obrączkowy —

granuloma annulare.

podobne, a różnicowanie należy ustalić na podstawie szybszego rozszerzania
się rumienią obrączkowatego i trwałości ziarniniaka.
Leczenie jest takie samo jak sarkoidów.

4.

Toczeń

odmrozinowy.

Lupus

pernio

Toczeń odmrozinowy wciąż wywołuje duże zamieszanie w mianownic
twie, a to z powodu tego, że nazwę tę nadano dwu odrębnym schorzeniom.
Toczeń odmrozinowy właściwy opisany został przez Besniera, a nieco później
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Zmiany histologiczne w ziarniniaku obrączkowym są bardzo charakte
rystyczne; w środkowych i dolnych częściach skóry właściwej znajduje się
obszerny naciek, centralna część którego ma objawy martwicy skrzepowej,
część obwodowa złożona jest z histiocytów, pojedyńczych komórek nabłon
kowatych i limfocytów ułożonych promienisto. Całość obrazu jest tak charak
terystyczna, że nie zachodzi możliwość popełnienia błędu rozpoznawczego.
Rozpoznanie ziarniniaka obrączkowatego jest łatwe, jeśli zmiany są
umiejscowione na palcach, jeżeli zaś występują na twarzy lub na głowie, roz
poznawany bywa zazwyczaj jako sarkoid.
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy rumień obrączkowaty
odśrodkowy; z punktu widzenia morfologicznego zmiany mogą być bardzo

Gruźlica

skóry

przez Tennesona i jest spokrewniony, a zdaniem wielu autorów (Pautrier,
Schaumann i moim) identyczny z sarkoidami. Z innej strony nazwę chilblain
lupus, czyli toczeń odmrozinowy albo lupus pernio nadał Hutchinson tej
odmianie tocznia rumieniowatego, w której zmiany umiejscowione są na dło
niach i palcach, a przy tym występuje gruźlica guzkowo-zgorzelinowa i sinica
kończyn; schorzenia tego nie należy nazywać toczniem odmrozinowym.
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Toczeń odmrozinowy właściwy (Besniera i Tennesona) jest schorze
niem układowym, występują w nim zmiany na skórze, w noso-gardzieli, gru-

Ryc, 180. Ziarniniak obrączkowy — granuloma annulare.

czołach chłonnych i śledzionie oraz w kośćcu. Zmiany na skórze rozłożone są
symetrycznie i dotyczą małżowin usznych, nosa, policzków i palców dłoni;
powstają tu sinawoczerwone zgrubienia i guzy dotyczące skóry i naskórka.
Wielkość ich jest rozmaita, czasem są to stwardnienia zaledwie wyczuwalne,
czasem duże guzy zniekształcające twarz i palce. Rozmiary nosa i małżowin
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Zmiany w noso-gardzieli polegają na obecności żółtawych nacieków,
nieregularnie rozsianych na błonie śluzowej. Gruczoły chłonne i śledziona

Ryc. i 8 i . Obraz histologiczny ziarniniaka obrączkowego. Naciek ułożony obrączkowo, otacza ognisko tkanki bezpostaciowej; naciek złożony jest z histiocytów
i komórek nabłonkowatych ułożonych promienisto, otoczony jest on strefą nacieku
limfoidalnego.

są powiększone, stwierdza się w nich takie same nacieczenia jak w skórze;
w kośćcu zaś, zwłaszcza w paliczkach, znajdują się torbiele, takie same jak
w sarkoidach.
Choroba występuje u obu pfci, częstsza jest jednak u mężczyzn, zwłasz
cza młodych i w średnim wieku, pomiędzy 25—45 rokiem życia. Chorobie
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usznych mogą kilkakrotnie przekraczać rozmiary normalne, policzki zaś mogą
prawie zamknąć szpary oczu, palce przybierają kształt wrzecionowaty i są
sztywne. Barwa tych nacieczeń jest bardzo charakterystyczna, ciemnosina, na
powierzchni ich stwierdza się obecność siateczkowo rozszerzonych naczyń żylnych, ciepłota tych okolic jest obniżona, przy ucisku szkiełkiem występują
żółtawe ziarna, przypominające guzki toczniowe. Guzy te nie rozpadają się
i nie ulegają owrzodzeniu, brzeg skrzydełek nosa i małżowin usznych zwłasz
cza w częściach górnych ulega jednak bliznowaceniu, jest nierówny, jak
gdyby nadgryziony.

Gruźlica

skóry

sprzyjają zimno i wilgoć, występuje ona częściej u osobników gruźliczych
i ma przebieg przewlekły, wieloletni; często jednak występują pogorszenia
i polepszenia okresowe, niekiedy bez widocznych przyczyn, często związane
z porą zimową; w okresach poprawy nacieczenia mogą całkowicie ustąpić.
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Odczyny tuberkulinowe są u tych chorych ujemne. Stan ogólny dobry.
Zmiany anatomiczne w toczniu odmrozinowym są bardzo podobne do spo
strzeganych w sarkoidach, wytwarzają się w skórze nacieki dobrze odgrani-

Ryc. 182.

Toczeń odmrozinowy, lupus pernio.

czone od otoczenia, złożone z komórek nabłonkowatych i nielicznych olbrzy
mich, otoczone na obwodzie wałem limfocytarnym, nie mają one skłonności
do rozpadu.
Rozpoznanie tocznia odmrozinowego jest łatwe, opiera się ono na
stwierdzeniu sinawoczerwonych, symetrycznie ułożonych nacieczeń na twarzy
i na kończynach.
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skóry

Jedynym stanem, z którym zajść może konieczność różnicowania są to
odmroziny; opiera się ono na istnieniu nacieczeń twardych w toczniu i ciastowatych w odmrozinach; prócz tego należy pamiętać o zmianach w kośćcu i na
rządzie chłonnym.
Leczenie jest takie samo, jak sarkoidów.

Angio-lupoid

Brocq

—

Pautrier

Ta odmiana gruźlicy skóry ma najmniej cech odrębnych, toteż trudno
dopatrzeć się podstaw uzasadniających utrzymanie jej odrębności. Choroba

Ryc. 183.

Toczeń odmrozinowy, lupus pernio.

dotyczy kobiet w wieku lat 3 0 — 4 5 , bardzo rzadko mężczyzn lub dziewcząt.
Występują u nich na nosie i w jego okolicy guzki wielkości i—^2 mm, okrą
głe, kopulaste, barwy brunatnoczerwonej, wyraźnie nacieczone. Na po
wierzchni tych guzków istnieje siateczka rozszerzonych naczyń, stąd nazwa
angio-lupoid. Cecha ta zbliża zmiany te do tocznia odmrozinowego i do sar
koidów. Przebieg schorzenia jest przewlekły, nie wpływa ono na stan ogólny
chorych.
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5.

Gruźlica

skóry
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Budowa histologiczna zbliżona jest do budowy sarkoidów, jednakże na
cieki zawierają komórki olbrzymie i wykazują również pewne cechy budowy

Ryc. 184.

Toczeń odmrozinowy, lupus pernio.

gruźliczej; można dlatego powiedzieć, że jest to schorzenie pośrednie pomię
dzy sarkoidami i pojedyńczymi guzkami gruźliczymi (tuberculum solHare).
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KIŁA — LUES
Patologia

ogólna

kiły

Kiła (syphilis, lues), podobnie jak gruźlica, jest chorobą ogólną, w prze
biegu której występują jednak zmiany również na skórze i na błonach śluzo
wych. Podręcznik niniejszy, poświęcony omawianiu chorób skóry, dotyczyć
będzie wyłącznie syfilidologii omawiającej zmiany na skórze. Całokształt
nauki o kile znajdzie czytelnik w pracy profesora F. Waltera „Nauka o cho
robach wenerycznych", lecznictwo zaś omówione jest w mojej monografii
„Leczenie kiły" i tu nie zostanie uwzględnione.
E t i o l o g i a . Czynnikiem wywołującym kiłę jest krętek blady (treponętna pdltdum lub spirochaete pallida), wykryty w roku 1905 przez
F. Schaudina i F . Hoffmanna. Z punktu widzenia morfologicznego krętek
blady podobny jest do długiej i cienkiej niteczki, skręconej w korkociąg
lub sprężynkę. Skręty jego są regularne, strome i nie ulegają zniekształceniu
podczas ruchów kręitka; okoliczność ta ma duże znaczenie teoretyczne, będąc
jedną z podstaw do klasyfikacji, oraz praktyczne, ułatwia bowiem rozpozna
nie krętków. Tę cechę zawdzięcza krętek blady osi centralnej, przechodzą
cej przez jego ciało i wytwarzającej na końcach wydłużenia podobne do rzę
sek; oś ta otoczona jest plamą, periplastem, wytwarzającym skręty. Liczba
skrętów krętka bladego waha się w granicach dosyć szerokich, najczęściej
jednak spotykamy okazy mające 8 — 1 2 skrętów; przeciętna długość krętka
bladego równa się 1 0 — 1 2 mikronom, szerokość 14 mikrona; krętki hodow
lane są dłuższe, osiągają niekiedy długość 3 0 — 5 0 mikronów i nie mają bu
dowy tak prawidłowej jak krętki tkankowe.
Barwliwość krętków bladych barwnikami sztucznymi jest bardzo słaba;
są one jednak wyraźnie kwasochłonne, toteż pod wpływem barwnika Giemzy
przybierają odcień lekko różowy w odróżnieniu od większości innych kręt696
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ków, barwiących się raczej barwnikiem zasadowym (azur) na fioletowo.
Niektóre odczyny mikrochemiczne pozwalają przypuszczać, że zewnętrzna
część ciała krętka bladego zawiera dużo substancji tłuszczowych. Krętki
blade posiadają ruchy czynne bardzo charakterystyczne; większość autorów
twierdzi, że odróżnić można ruch obrotowy, niejako świdrowaty, odbywający
się naokoło osi podłużnej, ruch zginania oraz ruch falisty. Ruchy krętków
bladych wyróżniają się swą rytmicznością i prawidłowością, co odróżnia je
od nieprawidłowych i poniekąd chaotycznych ruchów niektórych innych ro
dzajów krętków (spirochaete refringens, spirochaete buccalis).
Krętek blady jest bardzo wrażliwy na wpływy zewnętrzne; wysychanie
oraz słabe środki przeciwzakaine, jak nawet mydło, zabijają go w ciągu
krótkiego czasu; ciepłota 4 5 " — w ciągu godziny, na działanie zimna jest
krętek blady bardzo odporny i zachowuje swą żywotność i zjadliwość nawet
po godzinnym działaniu ciepłoty 70 stopni poniżej zera. Sposób rozmnażania
się krętków bladych nie został wyjaśniony, w każdym razie posiadają one
zdolność podziału poprzecznego, a być może również i wzdłuż osi podłużnej.
Zagadnienie istnienia cyklu rozwojowego zarazka kiły nie zostało dotąd
rozstrzygnięte; nie jest to jednak niemożliwe; Manouelian i Levaditi wyka
zali prawdopodobieństwo istnienia jego ziarnistych, a być może nawet przesączalnych postaci. Przynależność biologiczna krętka bladego wciąż jeszcze
jest przedmiotem sporów i dotąd nie wiemy, czy jest on pierwotniakiem,
czy też bakterią.
Krętek blady jest chorobotwórczy dla człowieka, w mniejszym stopniu
dla małp i dla królika. Człowiek nie posiada odporności na zakażenie kręć
kiem bladym i każdy osobnik wolny od kiły może być nim zakażony, nie
istnieje bowiem odporność osobnicza lub rasowa na działanie tego zarazka.
Mimo że cechy morfologiczne krętka bladego, jak prawidłowość budo
wy, i fizjologiczne (ruchy) są bardzo charakterystyczne, różnicowanie jego
z innymi kręćkami nie zawsze jest łatwe. Najczęściej w rachubę wchodzą
krętki jamy ustnej oraz narządów płciowych; z nich najważniejsze są:
— spirochaete refringens, krętek załamujący światło, ma mniej skrę
tów od krętka bladego, bo zaledwie 4 — 6 , są one łagodne, a nie strome, nie
równe, ciało jego jest znacznie grubsze od krętka bladego i nie sprawia
wrażenia niteczki o zarysie pojedyńczym, lecz ma zarys podwójny; krętek
ten jest wyraźnie zasadowo-chłonny, ruchy jego są nieprawidłowe, podobne
do ruchów ryby wyjętej z wody;
— spirochaete buccalis, krętek jamy ustnej, prawie nie różni się od
poprzedniego, a być może jest zupełnie taki sam;
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•— treponema dentium, krętek zębowy, występuje w dwóch postaciach,
mniejszej i większej, stąd nazwy treponema mtcrodentium i treponema macrodentium; obydwie te odmiany krętków są bardzo podobne do krętka bla
dego, jednakże treponema microdentium jest dwa razy krótszy, szerokość
jego ciała równa się 14 mikrona, liczba skrętów 8 — 1 0 , skręty są ułożone
ściślej i są bardziej strome od skrętów krętka bladego, posiada on oś cen
tralną i nie zmienia swego kształtu podczas ruchów;

S p o s ó b z a k a ż e n i a . Zarazek kiły przenika do ustroju z zew
nątrz, najczęściej drogą bezpośrednią z osobnika chorego na zdrowego, zazwyaaj podczas stosunku płciowego. Pośrednie przeniesienie zakażenia na
stąpić może przez użjrwanie narzędzi pracy, przedmiotów codziennego użytku
lub narzędzi lekarskich zanieczyszczonych wydzieliną zawierającą krętki
i należycie nie odkażonych (fajki, instrumenty muzyczne, wykałaczki, son
dy, igły lekarskie). Może on przeniknąć do ustroju tylko w miejscu uszko
dzenia naskórka lub nabłonka, nie przedostaje się natomiast przez naskórek
nieuszkodzony. Prócz tego najczęstszego sposobu zakażenia, krętek blady
może przeniknąć z ustroju kobiety ciężarnej na płód drogą krążenia łożysko
wego. Wobec tego że osobnicza odporność na zakażenie kiłowe nie istnieje,
krętek blady wnikając do ustroju zakaża każdego osobnika. Wyjątek stano
wią osobniki już poprzednio zakażone kiłą; chorzy dotknięci kiłą wrodzoną
mogą ulec zakażeniu zewnętrznemu po osłabieniu zakażenia wrodzonego.
Od chwili wtargnięcia krętka do ustroju rozpoczyna się długoletnie za
każenie kiłowe całego ustroju o przebiegu nader charakterystycznym.
O g ó l n y p r z e b i e g z a k a ż e n i a . Trwanie zakażenia kiło
wego jest wieloletnie; przy tym zarówno z punktu widzenia objawowego, jak
i istoty schorzenia następuje w tym czasie stopniowa zmiana obrazu choro
bowego. Jest ona tak głęboka i objawy choroby są tak różnorodne, że przez
długi czas niektóre zmiany kiłowe nie były zaliczane do kiły. Przyczyną
takiego wielopostaciowego przebiegu kiły jest stopniowo rozwijająca się
alergia tkanek w stosunku do zarazka oraz przebieg spraw odpornościowych
przeciwkiłowych.
Dla zrozumienia istoty przemian, odbywających się w ustroju zakażo
nym kręćkiem bladym, oraz dla uzasadnienia podziału kiły na okresy, przy
toczę schemat ogólnego przebiegu kiły.
Ó9S

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

— treponema macrodentium jest prawie identyczny 2 kręćkiem bla
dym, toteż rozpoznanie przyrody kiłowej wykwitu znajdującego się w jamie
ustnej na podstawie poszukiwania krętków może być bardzo trudne i często
doprowadza do błędu rozpoznawczego.

K i ł a
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Dzielimy go oa trzy okresy: okres kiły pierwotnej (lues primaria), okres
kiły wtórnej (lues secundaria), inaczej okres uogólnienia i wreszcie okres
trzeciorzędny (lues terttaria), który należałoby nazywać okresem kiły narzą
dowej. Niekiedy wreszcie występują zmiany, które siłą tradycji nazywamy
okresem zmian przykiłowych (metalues), który należałoby nazwać okresem
zmian układowych. Podział ten, ustalony przez autorów francuskich, Ricorda
i Fourniera, obecnie już nie jest ujmowany wyłącznie z punktu widzenia
morfologicznego, a raczej z punktu widzenia istotnego stanu zakażenia.
Okres kiły pierwotnej rozpoczyna się z chwilą wtargnięcia zarazka do
ustroju i trwa 9 tygodni, czyli do wystąpienia objawów drugiego okresu kiły.
Okres kiły wtórnej rozpoczyna się z chwilą wystąpienia objawów kiły
uogólnionej, czyli po upływie 9 tygodni od zakażenia i trwa około 3 — 5 lat.
Okres kiły trzeciorzędnej lub późnej obejmuje dalszy wieloletni czas
trwania zakażenia; chwila zakończenia jego jest niemożliwa do określenia,
nie posiadamy bowiem obecnie kryteriów dla ustalenia chwili uleczenia.
Bezpośrednio po zakażeniu w miejscu wtargnięcia krętków do ustroju
nie spostrzegamy zmian, a stan ogólny chorego nie wykazuje objawów cho
robowych. Okres ten, zwany okresem wylęgania pierwotnego (stadium
primae incubationis) lub okresem wylęgania objawu pierwotnego, trwa prze
ciętnie trzy tygodnie, a biorąc granice krańcowe od 10 do 40 dni. W tym
czasie w miejscu zakażenia odbywa się rozmnażanie krętków oraz stopniowe
ich przechodzenie do krwiobiegu i do naczyń chłonnych, stamtąd zaś do
okolicznych gruczołów chłonnych. Już w tym czasie, mimo braku widocznych
zmian, chory jest zakaźny i może przenieść chorobę na osoby, z którymi
obcuje.
Widoczny odczyn na wtargnięcie krętków występuje dopiero po zakoń
czeniu okresu pierwotnego wylęgania, najczęściej po upływie trzech tygodni
od chwili zakażenia, i ma cechy odczynu zapalnego tkankowego, występu
jącego w miejscu wtargnięcia zarazka. Z punktu widzenia anatomicznego
jest to naciek złożony w przeważnej części z limfocytów, komórek plazmatycznych i komórek łącznotkankowych; naciek ten ma odrębne cechy kli
niczne i nazywa się objawem pierwotnym. Już w okresie wylęgania objawu
pierwotnego rozpoczyna się stopniowa zmiana odczynu tkanek na ponowne
wtargnięcie krętków, czyli rozwój alergii (inoczynności) w stosunku do
krętków, wskutek czego tkanka stopniowo zatraca zdolność wytwarzania
objawu pierwotnego w miejscu zakażenia ponownego.
Po upływie 6 tygodni od chwili zakażenia w surowicy krwi występują
zmiany, które można wykazać metodami specjalnymi, w szczególności odczy699
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nem wiązania dopełniacza podług Bordet—Wassermanna lub odczynami
skłaczania.
Wreszcie już w okresie kiły pierwotnej, a niekiedy przed wystąpieniem
objawu pierwotnego, rozwijają się nader charakterystyczne zmiany w gru
czołach chłonnych najbliższego sąsiedztwa.

— rozpoczyna się on z chwilą wtargnięcia zarazka;
— trwa aż do wystąpienia zmian uogólnionych, czyli średnio 9 tygodni;
— okres ten można podzielić na trzy podokresy trzytygodniowe:
pierwszy, po upływie którego występuje objaw pierwotny, zwie się okresem
pierwszego wylęgania; drugi, występujący po upływie dalszych trzech ty
godni, charakteryzuje występowanie w surowicy krwi dodatnich odczynów
wiązania dopełniacza; trzeci po upływie następnych trzech tygodni, a więc
po 9 tygodniach od chwili zakażenia znamionuje występowanie osutki kiło
wej, a y l i kiły wtórnej. Sześciotygodniowy okres od chwili zakażenia do
wystąpienia dodatnich odaynów surowiczych nazywamy okresem surowiaoujemnym kiły pierwotnej; okres pomiędzy zjawieniem się dodatnich oday
nów surowiczych i objawów kiły wtórnej nosi nazwę surowiaododatniego
dcresu kiły pierwotnej; okres zaś pomiędzy wystąpieniem objawu pierwot
nego i zjawieniem się osutki — okresem drugiego wylęgania, czyli okresem
wylęgania osutki.
Do tego dodać należy, że
— ogólny stan chorego w tym okresie jest dobry;
— chory jest w tym czasie zakaźny dla otoczenia;
— istota zmian polega na rozwijającej się stopniowo posoanicy
kiłowej;
— po upływie 3 tygodni od zakażenia w miejscu wtargnięcia krętków
zjawia się wykwit, zwany objawem pierwotnym, różniący się charaktery
stycznymi cechami klinicznymi;
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Dawniej przypuszczano, że w okresie kiły pierwotnej zmiany są umiej
scowione i dotyczą wyłącznie miejsca wtargnięcia zarazka, w odróżnieniu od
okresu drugorzędnego, w którym występują objawy ogólne. Obecnie,
w miarę postępu wiadomości o przebiegu i istocie zmian kiłowych, podział
choroby na okres kiły umiejscowionej i uogólnionej utracił podstawy; wie
my bowiem, że przejście zarazka do krążenia ogólnego następuje bardzo
wcześnie, gdyż w doświadczeniach na zwierzętach znajdowano krętki w krą
żeniu ogólnym już po upływie kilku godzin lub nawet kilkunastu minut po
zakażeniu. Streszczając, w następujący sposób można ująć cechy zasadnicze
pierwotnego okresu kiły:
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— w okolicy wykwitu rozpoczyna się alergiczny przestrój tkanek w sto
sunku do zarazka.;
— gruczoły chłonne najbliższego otoczenia oddziaływują na zakażenie
w sposób charakterystyczny.
O k r e s k i ł y w t ó r n e j , lues secundaria, polega na posocznicy
kiłowej rozpoczynającej się już wkrótce po zakażeniu i dochodzącej do naj
większego nasilenia po upływie 9 — 1 0 tygodni; w tym czasie, skutkiem licz
nych krętkowych zatorów naczyniowych, na skórze występuje osutka, a w na
rządach wewnętrznych rozwijają się słabo nasilone zmiany swoiste. Po kilku
tygodniach posocznica słabnie, a objawy chorobowe ustępują, w dalszym zaś
ciągu przez okres 3 — 5 lat, zwany okresem kiły wtórnej, posocznica na
wraca kilkakrotnie, jednak w odstępach nieregularnych, zazwyczaj coraz dłuż
szych. Każdemu nasileniu jej towarzyszy, a najczęściej poprzedza, ponowne
zjawienie się odczynów serologicznych w surowicy krwi i zmian kiłowych
na skórze i błonach śluzowych. Jednocześnie z wahaniami w nasileniu po
socznicy kiłowej, zmianie ulega odczyn ustroju w stosunku do zarazka krą
żącego w ustroju i przenikającego do narządów.
Na początku okresu wtórnego nasilenie posocznicy jest bardzo znaczne,
krętki są liczne we krwi, w tkankach i w wydzielinie z wykwitów, odczyn
tkankowy jest jednak słaby, naciek zaś w otoczeniu zatorów naczyniowych
jest niewielki i nie wykazuje skłonności do rozpadu. W okresach później
szych posocznica jest coraz słabsza, liczba krętków w wykwitach zmniejsza
się, naciek staje się natomiast coraz większy i zaczyna wykazywać skłonność
do rozpadu.
Takim przebiegiem posocznicy kiłowej i procesów alergicznych wy
tłumaczyć można cechy osutek kiłowych: początkowo są one bardzo obfite,
symetryane, złożone z wykwitów powierzchownych, obfitujących w krętki
blade, a nie wykazujących przy tym skłonności do owrzodzenia. Osutki późne
są skąpe, symetria rozłożenia zmian jest mniej wybitnie zaznaczona, wykwity
zawierają mniej zarazka, naciek stanowiący ich istotę staje się natomiast
coraz większy i wykazuje wyraźną skłonność do rozpadu. W ten sposób do
chodzi stopniowo do wykwitów pojedyńczych, ale bardzo dużych, umiej
scowionych głęboko, zawsze rozpadających się, zawierających przy tym za
ledwie pojedyńcze krętki, co jest znamienne dla wykwitów kiły trzecio
rzędnej.
Prócz tych zmian na skórze i na błonach śluzowych w kile wtórnej
występują również zmiany w narządach wewnętrznych i we krwi, gdzie
rozwija się limfocytoza i niedokrwistość niedobarwliwa, a odczyny suro
wicze, skłaczania i wiązania dopełniacza są dodatnie. Wreszcie nierzadko
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stwierdza się zapalenie opon mózgowych, a być może i zmiany w samej
tkance nerwowej. Początkowo są one słabo nasilone, nie wywołują obja
wów klinicznych, a wyrażają się tylko zmianami w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Ogólna
charakterystyka
kiły
wtórnej
jest
następująca:
— Jest to okres, w którym przeważają objawy ogólne; początek posocz
nicy krętkowej, stanowiącej istotę zmian, jest bardzo wczesny, rozpoczyna
się ona bowiem już po upływie kilkunastu minut, godzin lub najdalej kilku
dni od chwili zakażenia, w tym już bowiem czasie krętki zaczynają prze
chodzić do krwiobiegu, tak że z punktu widzenia bakteriologicznego cho
roba jest uogólniona prawie od początku; z punktu widzenia serologicznego
okres kiły wtórnej rozpoczyna się z chwilą wystąpienia dodatnich odczynów
serologicznych, a więc po upływie 6 tygodni od chwili zakażenia; wreszcie
z punktu widzenia klinicznego rozpoczyna się w chwili wystąpenia osutki,
a więc po upływie 9 — 1 0 tygodni od chwili zakażenia;
— czas trwania tego okresu choroby jest kilkuletni ( 3 — 5 lat);
— w tym czasie, w zależności od nasilenia i osłabienia posocznicy
kiłowej, wielokrotnie występują okresy objawowe i bezobjawowe;
— każdemu nasileniu posocznicy towarzyszy występowanie swoistych
odczynów serologicznych i objawów klinicznych w postaci osutek i zmian
w narządach wewnętrznych;
— zmiany na skórze, początkowo obfite, symetryczne i powierzchow
ne, stopniowo stają się nieliczne, ale głębokie;
— w kile wtórnej rozwija się przestrój alergiczny tkanek, które stop
niowo stają się hiperergiczne w stosunku do krętków własnych (ustrojo
wych);
— chorzy tego okresu kiły są najczęściej w dobrym stanie ogólnym,
jednak zakaźni.
O k r e s k i ł y t r z e c i o r z ę d n e j , c z y l i p ó ź n e j wystę
puje w postaci objawowej nie u wszystkich chorych; odpowiednie leczenie,
samoistne wygasanie zakażenia i procesy odpornościowe mogą wpłynąć na
to, że w późnych latach zakażenia nie występują objawy choroby.
W okresie tym krętki, znajdujące się w stanie uśpienia, pod wpływem
rozmaitych czynników dostrzegalnych (choroby zakaźne, urazy, pijaństwo),
częściej zaś nieuchwytnych, zaczynają wywoływać zmiany chorobowe. Wykwi
ty w tym okresie są nieliczne, często pojedyńcze lub zgrupowane, zawie
rają mało zarazka, jednakże naciek w nich jest duży, wykazuje wybitną
skłonność do rozpadu i wzrostu obwodowego. Dotyczą one nie tylko skóry
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i tkanki podskórnej, lecz szczególnie często narządów wewnętrznych;
odayny serologiczne przebiegają nieprawidłowo, w okresach czynnych są
zazwyczaj, bo w 7 0 % , dodatnie i wyróżniają się opornością na leczenie.
Stan ogólny chorych zależy od zmian w narządach wewnętrznych; chorzy
w okresie kiły późnej są prawie niezakaźni, kobiety ciężarne mogą jednak
przenosić kiłę na potomstwo. W okresie tym istnieje wybitna hiperergia
tkanek w stosunku do krętków własnych (ustrojowych).
O k r e s z m i a n p r z y k i ł o w y c h , metalues, rozwija się nie
u każdego osobnika dotkniętego kiłą. Występowanie tych zmian zależy od
cech konstytucjonalnych chorego, od nasilenia leczenia na początku choroby,
od przebiegu procesów odpornościowych, a jak niektórzy sądzą, również
od istnienia specjalnych odmian zarazka kiłowego. Zmiany metaluetyczne
dotyczą układu nerwowego, naczyniowego i narządów wewnętrznych i po
legają na słabo nasilonym, lecz rozległym i wyróżniającym się opornością
na leczenie stanie zapalnym. Przebiega on w tkance łącznej narządów miąż
szowych, a towarzyszą mu zmiany w naczyniach krwionośnych. Początkowo
do zmian przykiłowych zaliczano wyłącznie zmiany w ośrodkowym ukła
dzie nerwowym; obecnie wiemy, że występują one również i w innych na
rządach miąższowych oraz w ścianach naczyń. Ogólny stan chorych w tym
okresie jest upośledzony w zależności od nasilenia i rodzaju zmian w na
rządach wewnętrznych. Odczyny serologiczne zazwyczaj są dodatnie i na
der oporne na leczenie; w okresie tym istnieje wyraźna anergia tkanek na
krętki, chorzy ci nie są zakaźni i nie przenoszą kiły na otoczenie.
K i ł a b e z o b j a w o w a , lues sine symptomatibus; do kiły bez
objawowe j zaliczamy chorych w pierwszych 3 — 5 latach choroby, u których
badaniem klinicznym nie stwierdza się zmian.
O k r e s e m k i ł y u t a j o n e j , lues latens, nazywamy okres po
upływie 3 — 5 lat u osobników bez objawów klinicznych, serologicznych i bez
zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Stan taki może powstać zarówno
u osobników leczonych jak i pod wpływem procesów samouleczenia.
B e z o b j a w o w ą k i ł ą u k ł a d u n e r w o w e g o (lues nervosa asymptomatica) nazywamy stany chorobowe, w których nie stwierdza
się klinicznych zmian układu nerwowego, płyn mózgowo-rdzeniowy wyka
zuje natomiast zmiany.
A l e r g i a w k i l e . Różnorodny przebieg kiły starano się wytłu
maczyć zjawiskami alergii, czyli przemianą zdolności odczynowej tkanek
w stosunku do zarazka. Przemiana ta rozpoczyna się już w okresie objawu
pierwotnego, kiedy tkanki stopniowo zatracają zdolność wytwarzania objawu
pierwotnego w miejscu nowego wtargnięcia zarazków z zewnątrz; w kile
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wtórnej i trzeciorzędnej alergia wyraża się zdolnością tkanek do oddziały
wania na ponowne wtargnięcie krętków z zewnątrz wytworzeniem wykwitu
charakterystycznego dla okresu, w którym znajduje się chory. Wobec tego,
że w okresie wtórnym są to drobne grudki lub plamy, w okresie zaś trzecio
rzędnym duże nacieki — wykwity takie powstają przy szczepieniu zarazka
tym chorym. W okresach bezobjawowych tkanka może nie oddziaływać
na wtargnięcie zarazka z zewnątrz, znajduje się bowiem w stanie anergii.
Z punktu widzenia nauki o alergii, rozwój kiły może być ujęty jako
szereg kolejnych okresów anergicznych i hiperergicznych ze stopniowym
wzrostem hiperergii w kile trzeciorzędnej i anergii w tak zwanych posta
ciach przykiłowych, metalues.
N a d k a ż e n ie
i zakażenie
ponowne.
Przy wtargnię
ciu krętków do ustroju nie zakażonego, a więc poprzednio wolnego od kręt
ków, następuje rozwój kiły (infectio luetica). Jeśli krętki wtargną do
ustroju już poprzednio zakażonego kiłą, przebieg odczynu ustroju bywa
rozmaity w zależności od stanu odporności i poprzedniego zakażenia. Jeśli
poprzednie zakażenie wygasło a z nim ustąpiła odporność przeciwkiłowa —
następuje zakażenie ponowne (relnfectio). Jeśli jednak zakażenie poprzednie
utrzymuje się, a odporność przeciwkiłowa jest duża, następuje zakażenie bez
objawowe, tak zwane zakażenie nieme. Jeśli natomiast zakażenie poprzednie
jeszcze nie wygasło, ale odporność przeciwkiłowa z takich lub innych wzglę
dów uległa dużemu osłabieniu •— następuje nadkażenie (supeńnfectio).
Szereg zagadnień, związanych z tymi zjawiskami, wciąż jeszcze nie roz
strzygnięto, wiadomości najważniejsze można jednakże ująć w następujący
sposób:
N a d k a ż e n i e k r ę t k i e m b l a d y m , superinfectio, jest zja
wiskiem występującym po wtargnięciu krętków do ustroju, w którym zaka
żenie poprzednie jeszcze nie wygasło. W zależności od okresu choroby, w któ
rym znajduje się chory oraz od stanu procesów odpornościowych tkanko
wych, objawy nadkażenia bywają rozmaite. Nadkażenie w kile pierwotnej
najlepiej ilustrują seryjne szczepienia materiału zawierającego krętki osob
nikowi z objawem pierwotnym. Doświadczenia tego rodzaju były wyko
nywane ze zgodą osób szczepionych; niekiedy zaś tryb życia płciowego i czę
stość stosunków stwarzają warunki doświadczenia naturalnego.
Szczepienie pierwsze prowadzi do zjawienia się po 3-tygodniowym
okresie wylęgania — objawu pierwotnego; w następstwie szaepień dalszych
powstają wykwity początkowo prawie nieróżniące się od objawu pierwot
nego, następnie wykazujące różnicę, występują bowiem wykwity mniejsze,
pozbawione cech objawów pierwotnych, a podobne do grudek okresu wtór-
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nego. Jednocześnie ze zmniejszeniem nacieku w wykwitach po szczepieniach
ponownych skraca się okres ich wylęgania.
Nadkażenie w okresie kiły wtórnej może prowadzić do powstawania
wykwitów o charakterze plamek, grudek łuszczycowatych, liszajowatych itd.,
czyli wykwitów charakterystycznych dla kiły wtórnej. Jeśli stan odporności
jest silny •— w następstwie tych nadkażeń nie pojawiają się żadne zmiany;
jest to tak zwane nadkażenie nieme.
W kile trzeciorzędnej, podobnie jak w drugorzędnej, mogą powsta
wać wykwity charakterystyczne dla tego okresu lub też, co zdarza się
częściej, w miejscu zakażenia nie dochodzi do rozwoju zmian chorobowych.
Z a k a ż e n i e p o n o w n e , reinfectio, występuje wówczas, gdy
zakażenie poprzednie wygasło i osobnik jest uleczony; w tym razie jest on
podatny na nowe zakażenie, przebycie kiły, w przeciwieństwie do ostrych
chorób zakaźnych, nie wytwarza bowiem stanu odporności trwałej, utrzymu
jącej się po uleczeniu. Nowe zakażenie ma taki sam przebieg, jak zakażenie
pierwsze. Dla rozpoznania zakażenia ponownego (reinfectio), a co za tym
idzie uleczenia zakażenia poprzedniego, nieodzowne jest stwierdzenie oko
liczności następujących:
—• Zakażenie poprzednie nie może ulegać wątpliwości; czyli że przy roz
poznaniu zakażenia ponownego należy mieć dowód wiarygodny, że chory
kiłę poprzednio już przechodził. Dowodem takim może być wykrycie kręt
ków bladych w zakażeniu pierwszym, stwierdzeniu dodatniego odczynu
Wassermanna lub też objawów kiły wtórnej.
— Okres czasu pomiędzy zakażeniem pierwszym i ponownym nie
może być krótszy od 2 — 3 lat; wymaganie to stawiane jest z tego względu,
że u niektórych chorych, zwłaszcza leczonych niesystematycznie, wystąpić
mogą w pierwszych 2 — 3 latach po zakażeniu wykwity imitujące objaw
pierwotny (papula chancriformis). Obecnie po wprowadzeniu leczenia pe
nicyliną okres ten należy skrócić bardzo znacznie.
— Przebieg zakażenia ponownego, czyli domniemanej reinfekcji, nie
powinien różnić się od przebiegu kiły u osobników poprzednio nie zakażo
nych. Czyli że okres wylęgania objawu pierwotnego powinien równać się
mniej więcej trzem tygodniom; objaw pierwotny przybrać powinien charak
terystyczne cechy kliniczne, a okoliczne gruczoły chłonne powinny wykazywać
zmiany typowe; po upływie 6 tygodni od domniemanego zakażenia odczyny
serologiczne muszą być dodatnie, a po upływie 9 — 1 0 dalszych tygodni po
winna zjawić się osutka o typie pierwszej; w objawie pierwotnym powinna
być wykazana obecność krętków bladych.
45
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— Objaw pierwotny z zakażenia ponownego winien znajdować się
w innym miejscu niż objaw pierwotny zakażenia pierwszego, ponieważ u osob
ników leczonych nie wystarczająco znane są nawroty, występujące po upływie
2 — 3 miesięcy w miejscu objawu pierwotnego i przypominające objaw pier
wotny; jest to tak zwane reinduratio, czyli grudka kiłowa o cechach objawu
pierwotnego.
— Objaw pierwotny z domniemanego zakażenia ponownego powinien
ustąpić bez blizny, nie przekształcając się w wykwit pełzakowaty; niekiedy
bowiem wykwity kiłowe trzeciorzędne imitować mogą objaw pierwotny, róż
niąc się od niego jednak zejściem, pozostawiają one bowiem bliznę i mają
skłonność do pełzakowatości.
Tak rygorystyczne ujęcie zakażenia ponownego jest konieczne dla unik
nięcia błędów z zakażeniami ponownymi rzekomymi
(pseudoreinfectio).
Nawroty kiły pod postacią zakażenia ponownego nie należą bowiem do rzad
kości i występują szczególnie często u osobników leczonych wcześnie (np.
w okresie surowiczoujemnym kiły pierwotnej), a przy tym niewystarczająco.
Rzekome objawy pierwotne są w istocie pojedyńczymi nawrotami kiły,
tzw. monorecydywami, a z punktu widzenia klasyfikacji objawowej grud
kami kiłowymi — papula chancriformis, bardzo podobnymi do objawów
pierwotnych. Szczególnie często rzekomy objaw pierwotny występuje w miej
scu pierwszego objawu pierwotnego; zjawisko to nosi nazwę reinduratio i za
leży od wzrostu zjadliwości krętków pozostałych w miejscu objawu pier
wotnego. Takie stwardnienie nawrotowe (reinduratio) może nastąpić zarów
no w kile wtórnej i jest wtedy grudką kiłową podobną do objawu pier
wotnego, jak i w kile późnej; w tym wypadku jest to pojedynczy kilak, imi
tujący objaw pierwotny.
Na zakończenie dodam, że osobnik z kiłą wrodzoną może ulec zaka
żeniu krętkiem bladym; następuje to wtedy, gdy zakażenie wrodzone wy
gasło. Zazwyczaj nie widuje się zakażeń u osobników z objawami czynnej
kiły wrodzonej, lecz z tak zwanymi znamionami kiłowymi — stigmata luetica.
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Te tak ścisłe wymagania, aby przebieg kiły z domniemanego zakażenia
ponownego nie różnił się od zakażenia pierwszego, tłumaczą się tym, że nad
każenia (superinfectio) lub też nawroty nietypowe mogą upodobnić się do
zakażenia pierwszego, różniąc się od niego tylko szczegółami. Tak więc
odczyn Wassermanna może być dodatni już od chwili zjawienia się rzeko
mego objawu pierwotnego lub też osutka przybiera cechy nawrotowej albo
nie występuje wcale.
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Po przedstawieniu ogólnego przebiegu zakażenia kiłowego, niezbęd
nego dla zrozumienia istoty schorzenia, przystępuję do omawiania zmian
powstających w skórze w rozmaitych okresach kiły. Dokładna ich znajomość
potrzebna jest ze względów praktycznych — dla rozpoznania kiły i określe
nia czasu jej trwania i sposobu leczenia.

I.

Kiła

pierwotna

—

Lues

primaria

Objaw pierwotny,
sclerosis initialis. W miejscu wtarg
nięcia krętków bladych do ustroju następuje znaczny ich rozplem, wskutek
czego wytwarza się rodzaj kolonii tego pasożyta, a w jej okolicy odczyn
tkanki o cechach wytwórczego stanu zapalnego i naciek, zwany objawem
pierwotnym. Objaw pierwotny występuje dopiero po upływie trzech tygodni
od chwili zakażenia, niekiedy wcześniej, w innych razach nieco później.
Powstaje on szybko i niekiedy w 1 5 — 1 8 dni po zakażeniu jeszcze nie wi
dzimy go, a po upływie dalszych 4 8 — 7 2 godzin można stwierdzić istnienie
wykwitu już zupełnie typowego pod względem klinicznym. Objaw pierwotny
posiada niekiedy cechy kliniczne tak charakterystyczne, że można mówić o ty
powym czy też klasycznym jego wyglądzie; objaw taki opisał angielski le
karz ]ohn Hunter; często nosi on jego imię. Cechy takiego objawu pier
wotnego są następujące:
— jest on zazwyczaj jeden;
-— kształt typowego objawu pierwotnego jest prawidłowy, okrągły
lub owalny;
— wielkość jego waha się najczęściej w granicach rozmiarów monety
10—20-groszowej;
— brzegi objawu pierwotnego są wyraźnie odgraniczone od otoczenia,
łagodnie przechodzą w dno wykwitu, wytwarzając zagłębienie talerzykowate;
nie są one podminowane, co jest tak bardzo charakterystyczne dla wrzodów
wenerycznych i gruźliczych;
— dno objawu pierwotnego jest równe, gładkie, lśniące, wydziela obfitą
wydzielinę surowiczą, zawierającą liczne krętki blade;
— podstawa objawu pierwotnego jest chrząstkowato-twarda, stward
nienie to jest dobrze odgraniczone od otoczenia, skutkiem czego w okolicach,
w których tkanka podskórna jest obfita i wiotka, naciek podstawy objawu
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pierwotnego może być ujęty w palce, sprawiając wrażenie twardego guzika,
włożonego w skórę;
— objaw pierwotny typowy nie jest bolesny;
— ustępuje on bez pozostawienia śladów trwałych w postaci zniszcze
nia tkanek i blizn, może natomiast pozostawić ogniskowe przebarwienie
skóry, utrzymujące się przez miesiące, a nawet lata.

Objaw pierwotny na skórze prącia.

Zmiany w gruczołach
chłonnych.
Objawowi pier
wotnemu zawsze towarzyszy odczyn gruczołów chłonnych najbliższego oto
czenia. Jest to cecha tak stała, że w każdym przypadku owrzodzenia, w prze
biegu którego występują w gruczołach chłonnych zmiany o cechach niżej
opisanych, można podejrzewać zakażenie kiłowe. Gruczoły chłonne przybie
rają cechy następujące: zmiany dotyczą licznych gruczołów, jest to więc
poljadenitis, nie zaś monoadenitis, gruczoły są powiększone, twarde, niebolesne, przesuwalne, okrągłe, czyli że na ogół zachowują swój prawidłowy,
nerkowaty kształt, nie zrastają się z otoczeniem i z sobą, nie wykazują skłon
ności do rozpadu i do ropienia, skóra nad nimi nie jest zaczerwieniona; po
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kilku miesiącach powracają one do stanu prawidłowego. Pod względem
anatomicznym zmiany w gruczołach chłonnych polegają na wjrtwórczym
stanie zapalnym.
Objawy pierwotne
n i e t y p o w e ; cechy typowych obja
wów pierwotnych są tak znamienne, że umożliwiają rozpoznanie na podsta
wie ich cech morfologicznych. Pamiętać należy jednak, że typowe objawy
pierwotne występują zaledwie w 14 przypadków, w pozostałych natomiast
3/4 skutkiem drażnienia, zakażeń dodatkowych, nieodpowiedniego leczenia
itd. objawy pierwotne przybierają postać nietypową; spośród tych nietypo
wości najczęstsze są następujące:
— Objawy pierwotne mnogie występują przy wtargnięciu krętków
jednocześnie lub prawie jednocześnie w kilku miejscach; następuje to w ra-

Ryc. 186.

Mnogie objawy pierwotne na skórze
prącia.

zie istnienia licznych wrót zakażenia, jak np. w świerzbie lub gdy dwie po
wierzchnie fałdu skórnego stykają się, skutkiem czego objaw pierwotny
przeszczepia się z jednej strony fałdu na drugą, wytwarzając tzw. „odbitkę";
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stosunkowo często występuje to na wargach sromowych u kobiet i na pal
cach u rąk;
—- Objaw pierwotny olbrzymi powstaje przy wtargnięciu krętków na
dużą, obnażoną powierzchnię; przykładem mogą tu być objawy pierwotne

D w a objawy pierwotne olbrzymie. Obrzęk
stwardniały skóry prącia.

na twarzy po zranieniu brzytwą oraz na skórze głowy u noworodków zaka
żonych podczas porodu.
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Ryc. 187.
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— Objawy pierwotne mogą być bardzo małe o rozmiarach łebka szpilki;
te, tak zwane objawy pierwotne karzełkowate, mają szczególną doniosłość
praktyczną, łatwo bowiem uchodzą uwagi; rozpoznanie ich winno być oparte
na stwierdzeniu charakterystycznych zmian w gruczołach chłonnych oraz na
wykryciu krętków bladych w wydzielinie podejrzanego wykwitu.
— Objawy pierwotne mogą nie wykazywać charakterystycznego na
cieku podstaw, jeśli są umiejscowione w okolicach pozbawionych obfitej
i wiotkiej tkanki tłuszczowej, np. w otoczeniu paznokcia, gdzie powłoki już
w stanie prawidłowym są silnie napięte.
— W razie umiejscowienia w fałdach, szczelinach itd. kształt objawu
pierwotnego może być linijny, łukowaty lub nieprawidłowy.

Ryc. i 8 8 . Objaw pierwotny w otoczeniu paznokcia.

— Pod Wpływem zakażenia wtórnego lub drażnienia zewnętrznego
objaw pierwotny może być bolesny, towarzyszyć mu może ostry stan zapalny.
— Obrzęk stwardniały (oedema induratum) stanowi dość częste po
wikłanie objawu pierwotnego, całkowicie zmieniającego jego wygląd
zewnętrzny. Zmiana ta występuje u kobiet na wargach sromowych, a u męż
czyzn na prąciu o długim, wąskim, trudno dającym się odprowadzić napletku;
na prąciu z napletkiem obrzezanym zmiana ta nie powstaje. Obrzęk stward
niały powstaje skutkiem zmiany w naczyniach chłonnych odprowadzających
chłonkę z okolicy zajętej przez objaw pierwotny. W razie ich niedrożności,
wywołanej przez nacieki kiłowe, dochodzi do zastoju chłonki, obrzęku i roz
woju słoniowacizny. Objaw pierwotny jest w tych wypadkach szczególnie
duży, co jeszcze bardziej powiększa nacieczenie i zgrubienie całej okolicy. Prą711
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cie w obrzęku stwardniałym jest bolesne, zniekształcone, powiększone w cało
ści, zwłaszcza zaś w okolicy napletka, przez co przypomina buławę lub maczu
gę; napletek jest obrzęknięty, ciastowaty, przez niego wyczuwa się bardzo
twardą żołądź; z worka napletkowego wydobywa się obfita wydzielina ropna
lub posokowata. Naczynia chłonne grzbietowej powierzchni prącia są silnie

Zgrubiałe i wyczuwalne w postaci niebolesnych postronków; gruczoły chłonne
są zmienione w sposób typowy dla kiły. Wargi sromowe zajęte obrzękiem
stwardniałym są kilkakrotnie powiększone, niebolesne, barwy ciemnoczer
wonej, spoistości ciastowatej na obwodzie, twardej w części środkowej, na
712
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Ryc. 189. Mały objaw pierwotny na skórze prącia
i początek obrzęku stwardniałego.
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wewnętrznej powierzchni stwierdza się erozję o cechach objawu pierwotnego;
towarzyszą temu charakterystyczne zmiany gruczołów chłonnych pachwino
wych.
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Rozpoznanie obrzęku stwardniałego powinno być ustalone na podsta
wie zmian w gruczołach chłonnych, a w razie potrzeby na ich nakłuciu i zba
daniu wydzieliny dla wykrycia krętków bladych. Obrzęk stwardniały u ko-

;

'

Ryc.

190.

..

:-.J

Objaw pierwotny żrący i wrzód mieszany
(ulcus m i x t u m ) .

biet różnicować należy z zapaleniem gruczołu Bartholina, gdzie przebieg
schorzenia jest ostry, powstaje ropień, warga sromowa jest bardzo bolesna,
nie wykazuje stwardniałego nacieczenia, lecz ostry stan zapalny, a gruczoły
chłonne pachwinowe nie wykazują zmian charakterystyanych dla kiły.
— Objaw pierwotny żrący lub zgorzelinowy (sclerosis initialis phagadenica et gangraenosa) wykazuje skłonność do wzrostu obwodowego i do
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— Wrzód mieszany (ulcus mixtum); wrzodem mieszanym nazywamy
wykwit powstający przez jednoczesne wtargnięcie prątków Ducreya i krętków bladych. Rozwój zmian jest tu następujący: po upływie 2—3 dni od
zakażenia występuje wykwit wykazujący cechy wrzodu wenerycznego, stop
niowo zmieniający swe cechy, przybierający w 3—4 tygodniu po zakażeniu
cechy objawu pierwotnego. Z powyższego wynika, że początkowo wrzód
mieszany nie wykazuje cech wykwitu kiłowego, będąc nim jednak w istocie.
Mimo że niekiedy gruczoły chłonne wykazują już od początku cechy charak
terystyczne dla objawu pierwotnego, wczesne rozpoznanie kiły jest tu bardzo
trudne i polega na wykryciu krętków bladych.
— Czasem, jest to jednak zdarzenie bardzo rzadkie, objaw pierwotny
nie występuje w ogóle; zdarza się to w razie przeniknięcia krętków bezpo
średnio do krwi podczas jej przetaczania, przy zakażeniu operacyjnym albo
w razie wtargnięcia krętków poprzez błonę śluzową macicy.
Wczesne rozpoznanie objawu pierwotnego jest najważniejszym zada
niem lekarza, toteż należy dołożyć wszelkich wysiłków w tym kierunku.
Rozpoznanie kliniczne jest łatwe w przypadkach objawów pierwotnych ty
powych; natomiast rozpoznanie nietypowych objawów pierwotnych na pod
stawie ich cech morfologicznych może być bardzo trudne, tak że nawet oko
najbardziej doświadczone może popełnić błąd. Stan gruczołów chłonnych
jest tu podstawą rozpoznawczą pewniejszą, również jednak nie wystarcza
jącą. Wobec powyższego nietypowe objawy pierwotne należy rozpoznawać
wyłącznie na podstawie poszukiwania krętków bladych; w razie ich stwier
dzenia należy przystąpić niezwłocznie do leczenia przeciwkiłowego, w razie
ujemnego wyniku badania, po upływie 6 — 8 tygodni od daty przypuszczal
nego zakażenia, należy wykonać odczyn Wassermanna. Tylko w razie ujem
nego wyniku również tego badania, można wyłączyć kiłowe pochodzenie
wykwitu.
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rozpadu nacieku z wytworzeniem dużego owrzodzenia, dno którego jest po
kryte wydzieliną ropną lub nawet tkanką zgorzelinową. Zróżnicowanie obja
w u pierwotnego żrącego od zgorzelinowego nie zawsze może być ustalone
na podstawie ich cech klinicznych, w obu bowiem zmiany są prawie identycz
ne. Odróżniamy je na podstawie ich odmiennej patogenezy: objawy pier
wotne żrące powstają u osobników starszych, schorzałych, alkoholików
i w przypadkach małej odporności tkanek na jad kiłowy; przyczyna ich
powstawania leży więc w cechach wewnątrzustrojowych. Objaw pierwotny
zgorzelinowy powstaje przez działanie czynników miejscowych, jak zakaże
nia wtórne, utrudnienia w krążeniu, ucisk itd.
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Jako najważniejszą zasadę należy uznać konieczność poszukiwania
krętków bladych we wszystkich wrzodziejących zmianach na narządach płcio
wych, wykwit nie wykazujący bowiem klinicznych cech objawu pierwotnego,
może być nim w rzeczywistości.
Przy różnicowaniu objawu pierwotnego należy wziąć pod uwagę scho
rzenia następujące: wrzód weneryczny, owrzodzenie gruźlicze i nabłoniak.
— W r z ó d w e n e r y c z n y powstaje po upływie 4 8 — 7 2 godzin
po zakażeniu, jest bolesny, często mnogi; podstawa jego jest miękka, wydzie
lina ropna, kształt nieregularny, brzeg podminowany, w wydzielinie znaj
dują się prątki Ducreya, gruczoły chłonne nie są zmienione łub też wykazują
objawy ostrego stanu zapalnego.

Ryc. 1 9 1 . Wrzód weneryczny na skórze prącia.

— W r z ó d m i e s z a n y występuje po 2 — 3 dniach po zakażeniu;
początkowo wykazuje cechy wrzodu wenerycznego, a po 15—20 dniach stop
niowo przybiera cechy kiłowego objawu pierwotnego; gruczoły chłonne
wcześnie wykazują zmiany charakterystyczne dla zakażenia kiłowego.
— Wrzód
g r u ź l i c z y częściej umiejscowiony jest na błonach
śluzowych, powstaje szybko, potem jednak utrzymuje się czas bardzo długi,
jest bolesny, kształt jego jest nieprawidłowy, w wydzielinie znajdują się
prątki Kocha, gruczoły chłonne okoliczne są powiększone, nie wykazują
jednak cech charakterystycznych dla objawu pierwotnego.

715

K i ł a

Ryc. 1 9 2 . Objaw pierwotny w kąciku jamy ustnej.

Budowa

histologiczna

objawu

pierwotnego.

Istota zmian anatomicznych w objawie pierwotnym polega na stanie
zapalnym wytwórczym i nacieku w miejscu wtargnięcia i rozplemu zarazka;
w nacieku przeważają limfocyty, komórki plazmatyczne, komórki tkanki
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— Nabłoniak;
trudności rozpoznawcze może nastręczyć niety
powy objaw pierwotny, szczególnie zaś często błędy rozpoznawcze bywają
popełniane przy umiejscowieniu jego na wardze dolnej lub na języku u osob
ników starszych. Przy różnicowaniu należy pamiętać, że nabłoniak powstaje
powoli, w ciągu kilku miesięcy, natomiast objaw pierwotny rozwija się szyb
ko; objawowi pierwotnemu już od początku towarzyszy wyraźne powiększe
nie gruczołów chłonnych. W nabłoniaku powiększają się one powoli, począt
kowo zajęty jest gruczoł pojedynczy; na inne cechy różnicowe nie będę kładł
nacisku, wynikają one bowiem z dokładnego opisu obu schorzeń.
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łącznej (histiocyty) posiadające zdolność żerną., a wreszcie rozmaite ele
menty komórkowe pochodzące z układu siateczkowo-śródbłonkowego, a nie
kiedy również pojedyńcze komórki olbrzymie.

Ryc. 193. Naciek objawu pierwotnego; w otoczeniu tętnicy w górnej części
preparatu naciek jest nieznaczny; jest on duży, dobrze odgraniczony w otoczeniu
żyły i naczyń chłonnych w łewej i środkowej części preparatu.

Wszystkie te komórki tworzą szczególnie wybitne skupienia w otoczeniu
naczyń chłonnych, których ścianki są zgrubiałe i nacieczone, podobnie jak
i ścianki żył (lymphangoitis, phlebitis et endophlebitis luetica). Naciek two
rzący objaw pierwotny jest dobrze odgraniczony od otoczenia, nie wykazuje
skłonności do rozpadu lub do przekształcania się w bliznowatą tkankę włók
nistą; w tkance podścieliska powstaje znaczne nowotworzenie włókien srebrochłonnych, czym tłumaczyć można szczególną twardość objawu pierwot
nego. Srebrzeniem łatwo wykazać w nacieku dużą ilość krętków bladych.

2.

Kiła

wtórna

•—• l u e s

secundaria

Okres kiły wtórnej następuje po kile pierwotnej i polega na zakażeniu
ogólnym ustroju. Proces ten rozpcKzyna się już wkrótce po zakażeniu i pro
wadzi do osiedlania się krętków we wszystkich tkankach i do występowania
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zmian przybierających w skórze postać osutek. Osutka kiłowa występuje po
raz pierwszy po upływie 9—10 tygodni po zakażeniu, niekiedy później,
w przypadkach zaś szczególnie rzadkich może w ogóle nie pojawić się. Po
kilku tygodniach trwania ustępuje ona, by w ciągu kilkuletniego okresu
kiły drugorzędnej wielokrotnie powrócić.

C e c h y o s u t k i p i e r w s z e j . Osutka pierwsza występuje po
upływie 9—10 tygodni po zakażeniu; nie wywołuje objawów podmiotowych,
jednakże u osobników szczególnie wrażliwych może wystąpić nieznaczne
swędzenie; jest ona obfita, symetryczna, złożona z elementów jednakowej
lub też prawie jednakowej wielkości, powierzchowna i ustępuje bez pozo
stawienia blizn. D o tego dodać należy, że wykwity, wytwarzające osutkę
pierwszą, nie wykazują skłonności do grupowania się lub też do tworzenia
figur (obrączek, esów-floresów itd.) i nie rozszerzają się obwodowo, czyli
że nie są pełzakowate.
O s u t k i n a w r o t o w e występują w pierwszych 3—5 latach kiły,
niekiedy jednak później. Posiadają one cechy następujące: nie są bolesne
i nie swędzą, są mniej obfite od osutki pierwszej i wykazują ułożenie mniej
symetryczne; złożone są z elementów większych od elementów osutki pierw
szej, a nierzadko z wykwitów rozmaitej wielkości u tego samego chorego
i wykazujących tendencję do grupowania się. I m późniejszy jest nawrót,
tym wybitniej występują te cechy, w szczególności zaś różnica w wielkości
wykwitów, tak że obok wykwitów drobnych występują duże, czego nie w i 
dujemy w osutce pierwszej. Osutki nawrotowe późne wykazują wyraźną
skłonność do szerzenia się obwodowego, czyli do pełzakowatości, a niektóre
z nich pozostawiają blizny.
Budowa
anatomiczna wykwitów
kiły
wtórnej.
Istotą zmian w kile wtórnej są zatory krętkowe, w otoczeniu których wy
twarza się odczyn o cechach wytwórczego stanu zapalnego; powstaje przy
tym naciek złożony z komórek tkanki łącznej, z elementów siateczkowośródbłonkowych, z komórek limfocytarnych i plazmatycznych; w naciekach
zaś bardzo rozległych i starszych również z pojedynczych komórek olbrzy
mich i nabłonkowatych. Niekiedy naciek ten jest tak nieznaczny, że nie jest
dostępny wymacaniu, a tylko prześwieca przez naskórek, zmieniając zabar
wienie powłok i tworząc plamę. Osutka złożona z takich elementów ma cha
rakter wysypki plamistej (exanthema maculosum s. roseola); jeśli naciek
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Osutki — pierwsza, exanthema primarium i nawrotowe, exanthema
reddwans, różnią się nieco pod względem morfologicznym i dlatego zostaną
omówione oddzielnie.

K i ł a
powiększy się, podnosząc powierzchnię i daje się wyczuć dotykiem, powstaje
grudka kiłowa i osutka grudkowa (exanthema papulosum).
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Pod wpływem rozmaitych czynników, wśród których rńożna wymienić
zakażenia wtórne, złośliwość zakażenia kiłowego i charakter odczynu tkanko
wego, naciek tworzący wykwit kiłowy może ulec rozpadowi; wytwarzają się
wówczas wykwity rozpadające się; osutkę złożoną z takich wykwitów nazy
wamy krostkową (£xanthema pustulosum).
Z powyższego wynika, że istota i mechanizm powstawania osutek kiło
wych są jednolite i że osutka grudkowa rozwija się z plamistej, a krostkową
z grudkowej; skutkiem czego widujemy często osutki mieszane, czyli wielopostaciowe lub polimorficzne, grudkowo-plamiste i grudkowo-krostkowe.
Plamista
osutka
kiłowa
(exanthetna maculosum s. ro
seola) wystąpić może zarówno jako pierwsza, jak również nawrotowa; róż
nice w wyglądzie osutki pierwszej i nawrotowych podane powyżej, dotyczą
również i osutek plamistych. Kiłowa osutka plamista p i e r w s z a zło
żona jest z plam o średnicy 0,3 cm do i . o cm, w związku z czym odróżnia
my osutkę o małych plamach (exanthema micromaculosum) i osutkę o pla
mach dużych (exanthema macromaculosum); wszystkie jednak plamy są
u tego samego osobnika jednakowej wielkości. Mają one kształt owalny lub
okrągły, nie powiększają się obwodowo, nie łączą się ze sobą, nie grupują
się, nie układają się w figury lub w festony, na bocznych częściach tułowia
są ułożone często smugowato wzdłuż przebiegu nerwów międzyżebrowych.
Granice plam są wyraźne, pozbawione jednak obrąbka lub obrzeża. Barwa
wszystkich wykwitów u tego samego osobnika jest jednakowa, rozmaita jed
nak u rozmaitych osobników. W przypadkach świeżych jest ona różowa, pra
wie cielista; można powiedzieć, że jest to barwa skóry danego osobnika,
wybitniej jednak nasycona. Z biegiem czasu oraz u osobników ze skórą ciem
ną (śniadą) plamy osutki kiłowej przybierają zabarwienie różowobrunatne
lub brunatne. Zabarwienie osutki kiłowej porównywane bywa niekiedy do
barwy szynki, polędwicy, brzoskwini itd., co ma na celu podkreślenie braku
zabarwienia purpurowego lub szkarłatnego, charakteryzującego ostry stan
zapalny. Powierzchnia plam osutki kiłowej nie złuszcza się.
Osutka kiłowa ma charakterystyczne rozmieszczenie, jest symetryczna,
zajmując tułów i kończyny; na tułowiu występuje przede wszystkim na bocz
nych jego częściach, gdzie też należy jej poszukiwać w przypadkach świeżych;
na kończynach, zwłaszcza na górnych, większe skupienie plam występuje
po stronie zginaczy. W kile nabytej osutka plamista rzadko umiejscowią się
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na twarzy, inaczej ma się rzecz w osutkach nawrotowych oraz w kile wro
dzonej, kiedy zajmuje ona często również i twarz.
Osutka pfamista utrzymuje się przez dwa — trzy tygodnie, po czym
ustępuje samoistnie lub też zmienia swe cechy i zaczyna przypominać osutkę
nawrotową albo też przekształca się w osutkę grudkową; przejściem od
osutki plamistej do grudkowej jest osutka plamista wyniosła (roseola elevata).

Rozpoznanie płamistej osutki kiłowej w okresie rozkwitu jest łatwe ze
względu na jej charakterystyczne rozmieszczenie i wygląd: układ symetryczny,
obfitość, równomierność wykwitów, charakterystyczne róźowocieliste zabar
wienie, brak swędzenia, brak grupowania plam w osutce pierwszej, tworze
nie skupień i nierównomierność wykwitów w osutkach nawrotowych.
D l a ułatwienia rozpoznania należy chorego ustawić przed sobą w taki
sposób, by źródło światła znajdowało się za plecami lekarza, a oświetlało rów
nomiernie skórę chorego, przy tym najłepszym oświetleniem jest światło dzien
ne. Chorego należy obnażyć do pasa i nieco przeczekać przed przystąpieniem
do właściwego badania, bowiem pod wpływem oziębienia naczynia skóry kur
czą się, skóra staje się bledsza, a plamy kiłowe wywołane przez naciek wystę
pują wyraźniej. Badaniu należy poddać całą skórę, zwracając szczególną uwagę
na boczne części tułowia, na skórę zginaczy kończyn, na plecy, skórę dłoni
i stóp. W zakresie rozpoznania różnicowego największe trudności nasuwają:
marmurkowanie skóry, osutki lekowe oraz plamy błękitne u osobników
z wszawicą łonową.
•—• M a r m u r k o w a n i e jest wybitniejsze u blondynów, u osob
ników astenicznych i młodych, rozmieszczone jest na całym tułowiu i koń
czynach, zwłaszcza na dolnych, nie występuje nigdy na twarzy; polega ono
na obecności sinawej siateczki, najwybitniejszej w pokoju zimnym, stopniowo
ustępującej pod wpływem przyzwyczajenia skóry do ciepłoty otoczenia.
•— O s u t k a t o k s y c z n a ł ę k o w a
i p o k a r m o w a ma
niekiedy wyraźny związek ze spożyciem leku lub pokarmu, co nierzadko
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Osutki plamiste nawrotowe (exanthema maculosum lub roseola red
dwans) mają takie same cechy zasadnicze jak osutka pierwsza, są jednak
mniej obfite, wykazują mniej wybitną symetrię układu, złożone są z plam
większych, często zgrupowanych, o barwie ciemniejszej, czerwonobrunatnej.
Zajmują one nierzadko twarz, skórę dłoni i stóp; na twarzy skupiają się
zwykle na pograniczu skóry owłosionej, w sąsiedztwie skrzydełek nosowych
oraz w fałdach nosowo-połiczkowych. W okolicach tych plamy kiłowe mogą
się złuszczać.
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daje się ustalić w wywiadach; występuje ona nagle, niekiedy wśród gwałtow
nych objawów ogólnych; zmiany skórne polegają na obecności osutki plami
stej, rumieniowatej lub też pokrzywkowatej, rozłożonej nie tak symetrycznie
jak osutki kiłowe, o zabarwieniu śinawopurpurowym, złożonej z plam roz
maitej wielkości, umiejscowionych również na twarzy, a często nad stawami.
— Plamy błękitne
są przeważnie nieliczne, umiejscowione
na bocznych częściach tułowia, a w przypadkach bardzo rozległej wszawicy
łonowej również i na kończynach; barwa ich jest sinawobłękitna, nie ulega
ona zmianie pod wpływem oziębienia po odsłonięciu skóry; ułożone są one
wzdłuż osi kończyn i tułowia.
S t a n o g ó l n y c h o r y c h . W okresie osutki pierwszej stwier
dza się nierzadko osłabienie, bóle głowy i niedokrwistość; zmiany cięższe
w narządach wewnętrznych należą do rzadkości, niekiedy jednak stwierdza
się żółtaczkę i białkomocz, nieco częściej stany podgorączkowe. Odczyny sero
logiczne we krwi są dodatnie, chorzy ci są nader zakaźni; nierzadko na na
rządach płciowych stwierdza się resztki objawu pierwotnego. Gruaoły
chłonne są powiększone.
Osutki
g r u d k o w e , exanthema papulosum, rzadko bywają
pierwotne, częściej nawrotowe; nawroty późne złożone są z wykwitów więk
szych, często wielkości niejednakowej, wykazujących skłonność do grupowa
nia się, do wytwarzania skupień i do pełzakowatości. W zależności od wiel
kości wykwitów odróżniamy osutki o grudkach dużych i małych: exanthema
macropapulosum et exanthema micropapulosum. Pierwsze złożone są z gru
dek o średnicy 0.5 mm •—- i — 2 cm, a nawet większych, drugie z wykwitów
znacznie mniejszych, nie przekraczających i — 2 mm.
Grudki kiłowe
powstają z kiłowych plamek przez nagroma
dzenie w nich dużego nacieku; są okrągłe lub owalne, o zarysach kopula
stych, o zabarwieniu czerwonobrunatnym; nie wywołują swędzenia i bólu;
skutkiem nacieku podstawy wykazują pewną spoistość, są twardawe, odgra
niczenie ich od otoczenia jest wyraźne. Utrzymują się czas rozmaity, nie
krócej jednak od kilku tygodni, w tym czasie powierzchnia ich może pokryć
się łuskami. Ustąpić one mogą bez śladu lub też, jeśli były to grudki większe
i utrzymujące się czas dłuższy, z pozostawieniem plamki barwnikowej, a na
wet delikatnej blizenki lub też przekształcają się w postacie późniejsze, a za
tem w krostki.
Osutki grudkowe mają takie samo ułożenie jak plamiste, są umiarowe.
Często zajmują skórę twarzy i głowy. Ważną cechą kiłowych osutek grudko
wych jest ta okoliczność, że nie są one złożone wyłącznie z grudek, lecz
46
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Osutka wielkogrudkowa nawrotowa;
których grudkach.

72J

kołnierzyki Bietta

K i ł a
również z plamek. T a ich cecha, zwana polimorfizmem lub wielopostaciowością, tłumaczy się stopniowym przekształcaniem osutki plamistej w grudkową.
Rozpoznanie kiłowej osutki grudkowej powinno być oparte na następu
jących jej cechach: brak objawów podmiotowych, umiejscowienie na tuło
wiu, zwłaszcza na częściach bocznych, na kończynach po stronie zginaczy,
nierzadko na twarzy i na głowie; grudka jest kopulasta, okrągła, dobrze

odgraniczona, czerwonobrunatna, o podstawie nacieczonej; osutka ta jest
wielopostaciowa, plamisto-grudkowa.
Rozpoznanie
różnicowe.
W rozpoznaniu różnicowym
kiłowej osutki grudkowej wchodzi w rachubę liszaj czerwony oraz przy724
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Ryc. 196. Osutka grudkowa złuszczająca się. Obraz cha
rakterystyczny pod względem rozmieszczenia; fałdy nosowopołiczkowe, podbródek, okolica międzybrwiowa.
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łuszczyca liszajowata (parapsoriasis lichenoides).
wać się można następującymi wskazówkami;

Przy różnicowaniu kiero

K i ł a
Grudkowa osutka
kiłowa

Przyłuszczyca

P.ozmieszczenie ogólne Tułów — w ułożeniu
umiarowym; kończyny
po stronie zginaczy,
nierzadko twarz i skó
ra głowy

Tułów — w ułożeniu
zazwyczaj nie regular
nym, kończyny gór
ne — szczególnie obfi
cie na przedramionach
i w okolicy nadgarst
ków,
podudzia
po
stronie wyprostnej i
pod kolanami. Pra
wie nigdy na twarzy
i na głowie

Tułów
i
kończyny
umiarowo; nigdy na
twarzy i głowie

Umiejscowienia szcze N a narządach płcio
wych i w fałdach
gólne
wykwity
występują
bardzo często i przy
bierają postać sączącą.
N a i5oeranic2u owło-

Brak szczególnej ten
dencji do występowa
nia w fałdach; wykwi
ty w fałdach nie są
czące

a. ł

k.'v.'^a.ui.aav.^ u

vy »»

sienią, na dłoniach i
na stopach pokrywa
ją się łuskami.
Miesiące

Czas trwania

Tygodnie

Wygląd grudki

Okrągła,
kopulasta, Wieloboczna, płaska,
brunatnoczerwona, nie lśniąca, żywo czerwo
kiedy złuszcza się na na, często zaklęśnięfa
obwodzie,
podstawa w części środkowej
nacieczona
z siateczką białawą na
powierzchni

Budowa grudki

Grudka kiłowa jest
grudką skórną, zbu
dowaną z nacieku

Grudka jest skómonaskórkowa

Grudka

Wygląd osutki

Wielopostaciowa

Jednopostaciowa

Jednopostaciowa

Objawy towarzyszące

Inne objawy kiły; do Umiany na błonach
datni odczyn Wasser śluzowych; swędzenie
manna

Zejście

Może:
a) ustąpić bez śladu;
b) pozostawić niezna
czny barwnik;
c) przekształcić się w
wysypkę krostko
wą

Może:
a) ustąpić z pozosta
wieniem
plam
barwnikowych lub
b) ustąpić z pozosta
wieniem blizenek
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Miesiące i lata

Wieloboczna, czerwo
na lub brunatna, lek
ko złuszczająca się

jest naskór
kowa

Ustępuje bez pozosta
wiania zmian trwałych

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Liszaj czerwony
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G r u d k o w e o s u t k i s p e c j a l n e . Pod wpływem okoliczności
ubocznych, najczęściej zaś zakażeń wtórnych, drażnienia lub własności ustroju,
osutki kiłowe mogą w pewnej okolicy lub też w całości zmienić wygląd
przybierając postacie szczególne. Osutki takie nazywam specjalnymi; najważ
niejsze z nich są następujące:
Kiłowa osutka złuszczająca lub łuszczycowata,
exanthema papulosquamosum seti psoriasiformę, występuje częściej u osob
ników z jawną lub też ukrytą łuszczycą oraz u łojotokowych; jest zawsze
nawrotowa; osutka pierwsza rzadko przybiera taką postać; występuje w miej
scach charakterystycznych dla osutki kiłowej, jest jednak wybitniejsza i czę
ściej zajmuje skórę twarzy, pośladków, okolicy krzyżowej, dłoni i stóp
w innych okolicach złuszczanie jest mniej wybitne i rzadziej występuje. Po-

Ryc. 198. Grudki luszczycowate dłoni; zwrócić uwagę na naciek podstawy
niektórych grudek i na obecność grudek niezłuszczających się i płam.

czątkowo grudki osutki łuszczycowatej nie różnią się od zwykłych grudek
kiłowych, stopniowo naskórek pokrywający je zaczyna nadmiernie się złusz
czać, pokrywając powierzchnię mniejszą lub większą ilością łusek. Począt
kowo złuszaanie dotyczy obwodowych części grudek, co prowadzi do wianuszkowatego ułożenia łuseczek, czyli tak zwanego kołnierzyka Bietta (collerette de Biett); przy nasileniu złuszczania łuski pokrywają już nie tylko
obwodową a ę ś ć grudki, ale całą jej powierzchnię, wskutek czego powstaje
kiłowa grudka łuszczycowata (exanthema psoriasiforme). Łuski pokrywa
jące taką grudkę są białe, suche, niezbyt obfite, ilość ich nie jest jednakowa
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na wszystkich grudkach, toteż obok grudek zwyczajnych stwierdza się zwykłe
grudki kiłowe, a również i plamy.
Rozpoznanie kiłowej osutki łuszczycowatej ustala się na podstawie istot
nych morfologicznych i klinicznych cech jej wyglądu i przebiegu, a nie na

jej cechach dodatkowych, jak wywiady i badania pracowniane. Różnicuje
się z łuszczycą właściwą, z łupieżem różowym Giberta oraz ze złuszczaniem
na tle łojotoku (parakeratosts psoriastjormis).
728
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Ryc. 199. Początkowy okres w rozwoju kiłowej osutki złuszczającej
się. Liczne grudki z t.zw. kołnierzykiem Bietta na czole.
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Następujące wskazówki mogą być przy tym pomocne:
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Osutka kiłowa
łuszczycowata

Łuszczyca

Łupież różowy

Osutka rozwija się
stopniowo z . osutki
plamistej lub grud
kowej. Często w wy
wiadach istnieją wska
zówki 0 przebytym
zakażeniu kiłowym

Początek bywa rozma
ity, niekiedy niedo
strzegalny,
niekiedy
gwałtowny. W wy
wiadach czasem dane
0 istnieniu łuszczycy
w rodzinie i u chorego

Początek nagły w po
staci wykwitu poje
dynczego z uogólnie
niem w ciągu następ
nych 7 — 1 0 dni.

Trwanie 3 — 6 tygodni,
po czym osutka ustę
puje lub przekształca
się w krostkową lub
wrzodziejącą

Trwanie przewłekłe, Trwanie 3 — 5 tygodni,
wielomiesięczne
łub po czym zmiany ustę
pują
wieloletnie, wykwity
mogą w jednych miej
scach ustępować, w
innych pojawiają się
świeże

>. Grudka skórna z nie
wielką ilością białych
parakeratotycznych łu
seczek
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Charakterystyczne dla
kiły wtórnej z prze
wagą zmian złuszczających na twarzy, po
śladkach, na dłoniach
i podeszwach

Grudka naskórkowa z
dużą ilością łusek sre
brzystych, parakerato
tycznych

Odczyn Wassermanna
dodatni; w wydzieli
nie z grudek są krętki
blade

Ujemny

Początek stopniowy

Trwanie wielomiesię
czne z okresami nasi
lenia i poprawy

Rumień z wianuszko- Zaczerwienienie z łuwato ułożonym złusz pieżowatym złuszcza
czaniem na obwodzie
niem powierzchni

Osutka uogólniona z Tułów; twarz i odsiebprzewagą zmian w ne części kończyn są
okolicy łokci oraz okowolne
łic łojotokowych

Polimorfizm wysypki Monomorfizm; znamię
i
obecność nacieku Auspitza (krwawienie
punkcikowe po zadra
w grudkach
paniu)

Łojotokowe osutki
luszczycowate

Swędzenie

Ujemny

Twarz, okolica mostka
i międzyłopatkowa

Łojotok twarzy i gło
wy

Ujemny

Kiłowa
osutka liszajowata,
lues lichenoides, lichen
syphiliticus. Jeśli grudki osutki kiłowej są umiejscowione w okolicy ujść to
rebek włosowych i gruczołów potowych, przybierają one wygląd nieco
odmienny, przypominając liszaj przytorebkowy, stąd nazwa — osutka lisza-
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jowata. Kiłowa grudka liszajowata jest mała, wielkości łebka szpilki, barwy
cielistej lub lekkorożowej, stożkowata, niekiedy opatrzona na szczycie czo
pem rogowym. Umiejscowione są grudki na tułowiu, zwłaszaa w górnej
jego części, rzadziej na kończynach, nigdy na twarzy. G m d k i wykazują dużą

Grudki luszczycowate na skórze dłoni.

skłonność do grupowania się, co jest zrozumiałe, jest to bowiem osutka na
wrotowa. Rzadko przybiera ona te cechy we wszystkich okolicach skóry i za
zwyczaj prócz wykwitów liszajowatych istnieją wykwity charakterystyane

7J0

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 200.

K i ł a
dla innych osutek kiłowych, a więc plamki, grudki zwykłe, grudki łuszczycowate lub krostki; znamionuje ją wyraźna wielopostaciowość. Występuje
ona częściej u osobników gruźliczych, wyniszczonych i w przypadkach kiły
zaniedbanej.
Wypada ją różnicować z gruźlicą liszajowatą (lichen scrophulosorum).
Przy tym można kierować się następującymi wskazówkami:

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Kiłowa osutka liszajowata

Gruźlicza osutka liszajowata

a) występuje częściej u dzieci;

a) występuje częściej u dorosłych;
b) prócz

wykwitów

skupionych

b) wykazuje większą

istnieją

c) osutka

jest

istnieją

wielopostaciowa,

bowiem

inne

skłonność

do

sku

pienia się od osutki kiłowej;

pojedyncze rozsiane;

c) osutka jest

współ

rodzaje

jednopostaciowa;

zmian

kiłowych;
•d) współistnieć mogą również i inne obja

d) zazwyczaj

wy kiły;
e ) osutka

trwa

istnieją

objawy

gruźlicy

czynnej;
kilka tygodni,

po

czym

e) osutka może być przelotna, utrzymując

ustępuje lub przekształca się w krost

się

kową.

24—48

nięciu

godzin

tuberkuliny)

(np. po wstrzyk
lub bywa

nader

trwała: miesiące, a nawet dłużej.

Grudkowa
osutka
l i s z a j c o w a t a , papulae impetiginisatae. Podobnie jak wszelki wykwit skórny, również i zmiany kiłowe ulec
mogą zakażeniu gronkowcami i pospolitymi ziarenkowcami. Plamiste osutki
kiłowe zakażeniu wtórnemu nie ulegają, często natomiast następuje to z grud
kami, zwłaszcza na twarzy, w fałdach skórnych i na głowie. Rozwija się przy
tym podostry lub ostry stan zapalny, a w jego następstwie wysięk surowiczy,
skutkiem czego grudka staje się obrzęknięta, niekiedy sączy i pokrywa się
strupem. Szczególnie charakterystyczny wygląd przybierają grudki kiłowe
w fałdach nosowo-połiczkowych oraz na pograniczu skóry owłosionej. Po
krywają się. one grubym, żółtym, kruchym, charakterystycznym dla liszajca
stmpem, po usunięciu którego uwidocznia się grudka kiłowa sącząca lub
brodawkująca.
Przy różnicowaniu liszajcowatych gmdek kiłowych, pamiętać należy,
że liszajec rozpoczyna się od pęcherza, który szybko pęka, wytwarzając strup,
grudka kiłowa rozpoczyna się natomiast od nacieku; liszajec nacieku nie wy
kazuje, natomiast kiłowa gmdka liszajcowata wykazuje wyraźny naciek pod
stawy; dodać należy, że w sąsiedztwie gmdek impetiginizowanych widuje
się gmdki kiłowe zwykłe.

7Ji
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G r u d k i p r z e r ó s ł e,
sączące,
kłykciny
płaskie.
Papulae hypertrophicae, madidantes, condylomata lata. Pod wpływem roz
maitych podrażnień zewnętrznych, pocenia, wydzielin, wysokiej ciepłoty, tar
cia, w szczególności zaś wskutek zakażeń wtórnych mikrobami pospolitymi,
naskórek pokrywający grudkę kiłową ulega rozmiękaniu; warstwy zrogowa-

Liczne grudki przerosle

i zliszajcowaciałe.

ciałe ulegają złuszczaniu i grudka staje się wilgotna, sącząca — papula madtdans; powierzchnia jej wydziela. płyn surowiczo-ropny, cuchnący, zawie
rający liczne krętki blade. W dalszym ciągu, pod wpływem wymienionych
podrażnień, naskórek na takiej grudce ulega zgrubieniu, skutkiem czego
powstaje wykwit szczególnie wyniosły i duży. Grudki takie noszą nazwę
732
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Ryc. 2 0 1 .
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grudek przerosłych lub olbrzymich (papulae hypertrophicae seu giganteae).
Bardzo często są one umiejscowione w fałdach skóry i w okolicy otworów
naturalnych, jak np. na narządach płciowych, w pachwinach, w okolicy
odbytu, pod sutkami u kobiet i pod pachami.

Ryc. 202.

Grudki przerosle i wrzodziejące skóry głowy. Zwrócić
tworzenie skupień tych grudek i owrzodzeń.

7JJ

uwagę

na
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Niekiedy grudki sączące i przerosłe łączą się, tworzą obszerne, brodawkowate, sączące powierzchnie, pokryte złowonną wydzieliną. Skupienia te
noszą nazwę kłykcin kiłowych (condylomata lata seu luetica).

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 203.

Grudki hyperkeratotyczne stóp. Clavi syphilitici.
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Rozpoznanie kłykcin kiłowych ma dużą doniosłość praktyczną, a to ze
względu na ich częstość. Przy rozpoznawaniu kierować się należy następu
jącymi wskazówkami: umiejscowienie w okolicy fałdów i otworów natural
nych, stopniowy rozwój zmian; wykwitem początkowym jest sącząca nieuszy-

Ryc. 204.

D u ż e owrzodziałe grudki między palcami stóp.

pułowana grudka na szerokiej podstawie, inne objawy kiły i polimorfizm
zmian. Rozpoznawanie różnicowe należy ustalać z kłykcinami kończystymi,
guzami krwawnicowymi (parices haemorrhoidales), z pęcherzycą bujającą,
a niekiedy z przerosłymi wykwitami występującymi w następstwie zatrucia
jodem lub bromem.
— Kłykciny
kończyste
są uszypułowane, nie sączą, pod
stawa ich nie jest nacieczona, w sąsiedztwie nie stwierdza się innych wykwi
tów; w sąsiedztwie kłykcin kiłowych stwierdza się natomiast inne zmiany
kiłowe (polimorfizm).
— G u z y k r w a w n i c o w e mogą być źródłem błędu tylko w ra
zie szczególnego braku uwagi; są to twory okrągłe, sinawoczerwone, w po
staci czarnych jagód wychodzące z otworu odb5ttu, znajdujące się na jego
błonie śluzowej, nigdy zaś na skórze otoczenia.
— P ę c h e r z y c a b u j a j ą c a wywołać może obraz zupełnie po
dobny do spostrzeganego w kiłowych grudkach przerosłych, jednakże zmiany
są tu zazwyczaj bardziej rozległe. Rozpoznanie należy ustalić na podstawie
ogólnego obrazu klinicznego, a nie na różnicach morfologicznych.
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Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

—^ W r z o d y w e n e r y c z n e
w okolicy odbytu mogą przybrać
wygląd guzków sączących lub kłykcin; następuje to wskutek bardzo znacz
nego bujania ziarniny na brzegach owrzodzenia i powstawania dużych bro7J6

K i ł a
dawkowatych tworów; wykwity te wyróżniają się bołesnością, nie wywołują
jej natomiast zmiany kiłowe. U podstawy tych guzów stwierdza się zawsze
owrzodzenia, co jest właśnie najważniejszą cechą rozpoznawczą i różnicową,
kłykciny kiłowe bowiem owrzodzeń nie wytwarzają.
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Osutki
kiłowe
krostkowe
(exanthema
pustulosum)
powstają z grudkowych skutkiem rozpadu nacieku tworzącego grudkę; dła-

Ryc. 206.

Bardzo typowe kłykciny płaskie (condylomata lata) i grudki sączące.

tego osutki te nigdy nie są złożone wyłącznie z krostek, a zawsze są mieszane
grudkowo-krostkowe. Osutki te występują zawsze jako nawrotowe.
Krosty kiłowe mają cechy następujące: podstawa ich jest nacieczona,
twarda, dobrze odgraniaona od otoczenia, ich część środkowa pokryta jest
grubym, niekiedy uwarstwionym strupem, pod którym znajduje się ubytek.
47
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wypełniony rozpadającą się tkanką, a nie ropą, co znamionuje krosty zwykłe.
N i e jest to więc ropień, a owrzodzenie pokryte strupem. Otoczenie krost
kiłowych może nie wykazywać objawów ostrego stanu zapalnego, ten wystę
puje tylko w razie dołączenia się zakażenia wtórnego. Są one nieregularnie
rozrzucone na tułowiu i na kończynach, gdzie występują r a a e j po stronie
zginaczy, aęsto zajmują twarz i skórę głowy, mogą być liczne i ułożone

Hiperkeratoza kiłowa stóp.

umiarowo, chociaż aęściej są to wykwity pojedyńae. Utrzymują się kilka
tygodni, po a y m ustępują Samoistnie, pozostawiając plamy barwnikowe,
a po wykwitach większych — blizny; niekiedy przekształcają się one w wy
kwity wrzodziejące, pełzakowate, tworząc w ten sposób przejście do zmian
trzeciorzędnych.
7JS

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

Ryc. 207.
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Kiłowe osutki krostkowe są złożone z elementów rozmaitej wielkości,
w zależności od rodzaju osutki grudkowej, z której powstały. Osutki krost
kowe powstające z drobnogrudkowej wysypki liszajowatej
(exanthema
Uchenoides), są złożone ze szczególnie małych elementów, przypominających
trądzik (lues acneiformis). Osutki krostkowe złożone z elementów więk
szych mogą przypominać ospę wietrzną lub naturalną (lues varieelitformis
lub porioliformis). Dawniej zwracano baczną uwagę na uchwycenie podo
bieństwa tych osutek do innych osutek krostkowych. Obecnie nie dążymy do

Ryc. 208.

Brudziec kiłowy; rupia.

ustalenia rozpoznania wyłącznie na podstawie podobieństwa lub różnic mor
fologicznych, lecz na zasadzie stwierdzenia cech charakterystycznych dla
zmian kiłowych. T e zostały już powyżej opisane, w tym miejscu przypomnę
raz jeszcze, że najważniejszymi z tych są: polimorfizm osutek kiłowych, ich
rozmieszczenie, zgrupowanie oraz cechy pojedyńczego wykwitu.
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Krostka kiłowa nie wykazuje cech ostrego stanu zapalnego lecz naciek
podstawy, stąd jej zabarwienie czerwonobrunatne, a nie purpurowe, zna
mienne dla krost zwykłych; treść jej nie zawiera czopa, jak w czyraku lub
w trądziku, ani skupienia płynu ropnego, lecz nieznaczną ilość treści pocho
dzącej z rozpadu tkankowego, szybko przysychającego w strup.

Niesztowica kiłowa (ecthyma), powstaje z dużych grudek kiłowych;
środkowa jej część przysycha w strup uwarstwiony, bardzo charakterystyczny.
Obecność nacieku podstawy pozwala na różnicowanie niesztowic kiłowych
i niekiłowych, a więc wywołanych przez zakażenia ropne, nie wykazujące
nacieku podstawy, lecz ostry stan zapalny otoczenia.
Brudziec (rupia), w zasadzie nie różni się od niesztowicy, jest jednak
od niej większy, a strup jest grubszy i wybitniej uwarstwiony. Brudźce wy
kazują dużą skłonność do rozpadu, w związku z czym szerząc się obwodowo
tworzą owrzodzenia, stanowiące postać przejściową k u pełzakowatej kile
trzeciorzędnej.
Osutki krostkowe nigdy nie są złożone wyłącznie z niesztowic lub brudźców, elementy te występują w mniejszej lub większej liczbie wśród plam,
grudek i krost kiłowych.
Osutki krostkowe mają zawsze cechy nawrotowych i rzadko występują
przed 4 miesiącem choroby. Częściej widzi się je u osób, leczących się
niedbale, u pijaków i u osób o podupadłym stanie zdrowia.
Ogólne
zasady
rozpoznawania
osutek
kiło
w y c h . Doświadczony lekarz rozpoznaje osutkę kiłową na podstawie jej
cech morfologicznych, niekiedy już przy pierwszym rzucie oka na skórę. N i e
zmniejsza to jednak doniosłości analizy jej cech dla udowodnienia rozpozna
nia i dla umożliwienia różnicowania. Dlatego rozpoznanie powinno być usta
lone nie tylko na podstawie wrażenia wzrokowego, lecz i rozważania.
Dążenie do rozpoznania ściśle morfologicznego i do ustalenia podo
bieństwa osutki z rozmaitymi schorzeniami •— lues varicelliformis, acneifor
mis itd., podkreślanie indywidualnych cech morfologicznych osutek —• lues
corymhiformis, syphilis en cocarde itd. — utraciło obecnie wszelką donio
słość. Przy ustaleniu rozpoznania osutek kiłowych mogą być pomocne wska
zówki, podane na str. 742 i 743.
Z m i a n y na błonach śluzowych w kile wtórnej.
W okresie kiły wtórnej wykwity kiłowe występują nie tylko na skórze, lecz
740
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Niekiedy, zwłaszcza w przypadkach zaniedbanych, występują elementy
krostkowe, wyróżniające się szczególnie dużymi rozmiarami i podobieństwem
do strupa; są to tak zwane niesztowice (ecłhyma) i brudźce (rupia).

K i ł a
bardzo często na błonach śluzowych, przybierając tu postać plamek, grudek
lub wykwitów wrzodziejących. Istotą tych zmian jest naciek kiłowy — nie
znaczny w plamkach, wyraźny, a niekiedy duży w grudkach, rozpadający się
w wykwitach wrzodziejących.
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Najczęstsze są one na błonie śluzowej pochwy i szyjki macicy, oraz
w jamie ustnej, gdzie umiejscowiają się na łukach podniebiennych, na języcz
ku, na błonie śluzowej warg i policzków oraz na bocznych częściach języka,
rzadziej zajmują one również i inne okolice jamy ustnej.
Są one częstsze u pijaków i u palaczy oraz w przypadkach zaniedba
nych pod względem leczniczym. Przybierać one mogą następujące cechy
morfologiczne:
Zmiany
plamiste
rozpoczynają się od zmętnienia nabłonka,
są niebolesne, dobrze odgraniczone od otoczenia, ułożone zazwyczaj symetryanie, barwa ich jest sinawobiała, skąd też pochodzi nazwa — plamy
mleczne; można je porównać z powierzchownym oparzeniem wywołanym
przez działanie azotanu srebrowego lub ciepła. W przypadkach zaniedba
nych oraz pod wpływem drażnienia błony śluzowej alkoholem, dymem tyto
niowym itd. zmętniały nabłonek złuszcza się, wskutek czego powstają plamy
żywoczerwone, niekiedy bolesne, pokryte strzępkami zmętniałego naskórka —maculae erosivae. N a błonie śluzowej pochwy i na szyjce macicy, a u męż
czyzn na napletku i żołędzi przybierają one wygląd niewielkich 2—3 m m
owalnych lub też okrągłych erozji, nie wykazujących cech ostrego stanu
zapalnego, otoczonych jednak nierzadko obwódką zmętniałego naskórka,
niekiedy broczących.
Zmiany na błonach śluzowych w kile drugorzędnej są bardzo częste oraz
nader zakaźne; niewidoczne, nie sprawiające dolegliwości chorym i dlatego
nie pobudzające do leczenia — są niebezpiecznym dla otoczenia źródłem
szerzenia się zarazy.
Wykwity
grudkowe:
w przypadkach zaniedbanych część
wykwitów plamistych przekształca się w grudki; nabłonek na nich grubieje,
naciek powiększa się i plama przekształca się stopniowo w wykwit wyniosły;
grudki te są często umiejscowione na łukach podniebiennych, na wargach
i na bocznych aęściach języka, rzadziej na migdałkach, nierzadko widuje
się je na błonie śluzowej przedsionka pochwy; są to wykwity kopulaste lub
płaskie, sączące, pokryte nabłonkiem zmętniałym. Grudkom tym nie towa
rzyszą objawy zapalne, nie są one bolesne, wykazują skłonność do grupowa
nia się; prócz grudek znajdujemy na błonach śluzowych również wykwity
plamiste.
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C E C H Y
Rodzaj osutki

O S U T E K

Cechy morfologiczne

WYSTĘPU
Czas
występowania

Plamista pierwsza

Umiarowa, obfita, umiejscowiona głównie
na tułowiu i na kończynach po stronie zgi
naczy; twarz oszczędzona; plamy wielkości
3—10 mm, różowe, bez cech zapalnych,
wszystkie jednakowej wielkości, nie wy
kazuje skłonności do skupienia; brak swę
dzenia

Plamista nawrotowa

Mniej umiarowa i mniej obfita od pierw Nigdy przed 15—16 t.
szej. Umiejscowiona na tułowiu i na koń po zakażeniu. Im póź
czynach, nierzadko występuje na twarzy, niejszy jest nawrót,
tym
mniej
obfity,
na dłoniach i stopach.
Plamy większe, o średnicy 5—25 mm, tym większą wykazuje
różowe, bez znamion ostrego stanu zapal skłonność do skupie
nia
nego. Wielkość plam rozmaita u tego
samego chorego. Wyraźna skłonność do
grupowania się

Grudkowa pierwsza

Umiejscowienie takie samo jak w pierw
szej osutce plamistej. Grudki wielkości
2—6 mm., 0 barwie czerwonobrunatnej,
okrągłe, kopulaste, 0 nacieczonej podsta
wie.
N a grudkach starszych występuje
obwodowe złuszczanie wianuszkowate (obj.
Bietta) współistnieją pojedyńcze plamki

9—10 tygodni po za
każeniu

tygodni
zakażeniu

po

Osutka grudkowa na Lokalizacja taka sama jak nawrotowych
wrotowa
wysypek kiłowych. Szczególnie często wy
stępują grudki nawrotowe w fałdach skóry,
w okolicy odbytu i na narządach płcio
wych, nierzadko na twarzy. Im późniejszy
nawrót, tym mniej jest obfity. Grudki by
wają bardzo małe lub bardzo duże. U tego
samego cnorego występuje auza roznica
wielkości grudek. Skłonność ich do grupo
wania i złuszczania

po 12 tyg. do 5 lat
po zakażeniu

Wyraźna wielopostaciowość, umiejscowienie
takie jak wszystkich osutek nawrotowych.
Wykwity są nacieczone, nie wykazują sta
nu zapalnego, pokryte są grubym strupem,
pod którym stwierdza się nieznaczną ilość
rozpadu tkankowego

od 16 tyg. do kilku
lat po zakażeniu

Krostkowa
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Współistniejące

W T Ó R N E J
Trudności
różnicowe

objawy

Zejście

Powiększenie gruczołów chłonnych. Objaw
pierwotny lub jego resztki w miejscu za
każenia. Odczyn Wassermanna dodatni;
błony śluzowe zazwyczaj wolne

a) marmurkowanie,
b) osutki toksyczne;
c) plamy błękitne

a) może ustąpić po
2—21 dniach;
b) może przekształcić
się w osutkę pla
mistą nawrotową;
c) może przekształcić
się w osutkę grud
kową

Często zmiany na twarzy, w
otoczeniu
odbytu i na błonach śluzowych. Powięk
szenie gruczołów chłonnych nieznaczne;
resztki objawu pierwotnego są tyłko we
wczesnych nawrotach. Dodatni
odczyn
Wassermanna

a) osutki toksyczne,
b) plamy błękitne

Ustępuje
samoistnie
po 2—6 tyg. lub prze
kształca się w osutkę
grudkową

Powiększenie gruczołów chłoimych; resztki
objawu
pierwotnego;
dodatni
odczyn
Wassermanna

Liszaj czerwony. Przyłuszczyca grudkowa

Osutka niekiedy ustę
puje po 3—4 tygod
niach, częściej nato
miast przekształca się
w grudkową nawro
tową lub krostkową

Zmiany na błonach śluzowych są częstsze,
zwłaszcza w nawrotach wczesnych. Zmiany
w gruczołach mało zaznaczone. Odczyn
Wassermanna dodatni

Liszaj czerwony. L i 
szaj zołzowy. Łuszczy
ca. Przyłuszczyca. Łu
pież różowy. Złuszcza
nie łuszczycowate

Grudki ustępują z po
zostawieniem barwni
ka,
niekiedy prze
kształcają się w grud
ki specjalne lub w wy
kwity krostkowe

Trądzik, ospa wietrz
na, osutki ropne, gru
źlica guzkowo-zgorzelinowa

Ustępują z pozosta
wieniem barwnika, a
większe wykwity po
zostawiają blizny. Mo
gą przekształcać się w
wykwity pełzakowate
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Ryc. 209.

Wybitne bielactwo kiłowe.

proporcjonalnego jednak do nasilenia zmian wrzodziejących; ich bolesność
jest nieznaczna, zaczerwienienie otoczenia niewielkie. Zmiany kiłowe na
migdałkach, na łukach podniebiennych i na języczku wywołują obraz kiło
wego zapalenia gardzieli (angina luetica), często spostrzeganego w kile wtór
nej, zwłaszcza zaniedbanej; niekiedy zachodzi konieczność różnicowania jego
z zapaleniem gardła na tle innych przyczyn.
744
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Wykwity
wrzodziejące;
w dalszym ciągu część grudek
może ulec owrzodzeniu w części środkowej, co szczególnie często występuje
z grudkami na wargach i na migdałkach; nie wszystkie wykwity ulegają
owrzodzeniu, część ich zachowuje wygląd grudek lub plam zwykłych, co na
daje obrazowi tak charakterystyczny dla zmian kiłowych polimorfizm. Owrzo
działe grudki błon śluzowych pokryte są w części środkowej rozpadającą
się tkanką, część obwodowa wykazuje objawy lekkiego stanu zapalnego, nie
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Najważniejsze
tablicy.

(U
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Rozpoznanie zmian kiłowych na błonach śluzowych jest niekiedy bardzo
trudne i wymaga różnicowania z innymi schorzeniami; pomocne mogą być
przy tym następujące wskazówki:
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Łuki

Wygląd morfologiczny
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Bie
wtórnej
ne pod
niach w

lactwo
kiłowe
— leucoderma syphiliticum. W kile
często występują na skórze szyi zmiany barwnikowe, zna
nazwą bielactwa kiłowego. Istota ich polega na zaburze
rozmieszczeniu, a być może również w wytwarzaniu barwnika.
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Bielactwo kiłowe jest umiejscowione na szyi, umiarowo z boków i z tyłu,
rzadziej z przodu; w razie szczególnego zaniedbania choroby, może ono do
tyczyć również skóry ramion, a nawet klatki piersiowej i brzucha. N i e wywo
łuje ono objawów podmiotowych i tworzy plamy okrągłe lub też owalne

Ryc. 211.

Łysienie kilowe; alopecia syphilitica.

O Średnicy 0 . 5 — i . o cm, wszystkie jednakowej wielkości. Plamy te są nieco
jaśniejsze od skóry otoczenia, która może być nieco przebarwiona; są one
d o ^ ć gęsto ułożone, skutkiem czego wytwarza się siateczka, oka której są
nieco jaśniejsze, sama zaś sieć ciemniejsza. Zaznaczyć należy, że niekiedy
różnica w zabarwieniu plam i otoczenia jest bardzo nieznaczna, toteż przy
badaniu należy wpatrywać się bardzo uważnie w skórę szyi, by spostrzec te
zmiany. Powierzchnia tych plam nie wykazuje żadnych zmian; granice ich
są wyraźne, pozbawione jednak specjalnej granicy lub też obwódki; utrzy
mują się one czas dłuższy, jednak po 4—6 miesiącach ustępują bez pozo
stawienia zmian trwałych.
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Zjawiają się one najczęściej około 6 miesiąca trwania choroby, niekiedy jed
nak już wcześniej, czasem już w 4 miesiącu lub znacznie później, a nawet
przy końcu drugiego roku. Są one częstsze u brunetów, u osób ze skórą ciem
ną i odsłoniętą, stąd szczególna ich częstość u kobiet. Zmiana ta jest częstsza
u osobników leczonych nie wystarczająco lub zupełnie nieleczonych; pod
względem morfologicznym jest ona tak charakterystyczna, że umożliwia
rozpoznanie kiły i ustalenie czasu jej trwania.

K i ł a
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rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące zmiany:

Umiejscowienie

o

ii

ia J2
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m

g al

Morfologiczne
zmian

cechy

Przebieg kliniczny

Objawy towarzyszące

Wybitnie umiarowe,
najczęściej na skórze
szyi; w przypadkach
wyjątkowych na tuło
wiu i na kończynach
górnych

Plamy białawe, lekko
odbarwione
wśród
ciemniejszej siateczki;
wielkość plam jedna
kowa, plamy są drob
ne, brzegi ich zatarte;
powierzchnia ich nie
złuszcza się

Zmiany utrzymują się
bez zmian przez 4—6
miesięcy, potem ustę
pują. Chorzy najczę
ściej nic nie wiedzą
0 ich istnieniu

Często inne zmiany
kiłowe, zwłaszcza ły
sienie. Odczyn wiąza
nia dopełniacza do
datni

Rozrzucone nieregu
larnie

Plamy wybitnie odbar Wieloletnie utrzymy
wione, rozmaitej wiel wanie się zmian, stop
kości, często bardzo niowe występowanie
duże, brzegi festono- nowych. Plamy rażące
wate, przebarwione
chorych swym wyglą
dem

Czasem plamiste od
barwienie w ł o s ó w gło
wy

Górna część tułowia, Odbarwione blizenki
okolica pasa, rozłoże często ułożone linijnie
nie zmian umiarowe wśród
ciemniejszego
tła skóry otaczającej

Zwykle utrzymują się
bardzo długo
(kilka
lat)

Klatka piersiowa, koń
czyny, brzuch; rozło
żenie nieregularne

Trwanie wieloletnie.
Stopniowe
szerzenie
się plam

Żółtobrunatne plamy
rozmaitej
wielkości,
złuszczające się w po
wierzchni

Swędzenie

Pocenie nadmierne

Ł y s i e n i e k i ł o w e , alopecia syphilitica, jest objawem nader cha
rakterystycznym dla kiły wtórnej; na jego podstawie można rozpoznać kiłę.
Występuje ono około 6 miesiąca choroby lub też później, rzadko waeśniej
często jednocześnie z bielactwem, jest jednak objawem nieco późniejszym.
Dowodzi ono istnienia kiły wtórnej nie leaonej i zaniedbanej. W przypad
kach typowych zmiany są następujące: umiejscowienie ich jest symetryczne
na bocznych i na tylnej części głowy, gdzie są l i a n ę ogniska wielkości mo
nety lo-groszowej, włosy na których są przerzedzone; skóra głowy i włosy
nie są zmienione, w razie znacznego przerzedzenia włosów granice tych
ognisk mogą być wyraźne, nie mają jednak żadnej obwódki lub obrzeża.
Liczba tych ognisk i stopień przerzedzenia włosów bywają nader rozmaite;
na początku jest ono nieznaane i dostrzegalne dopiero po ostrzyżeniu wło
sów, a więc częściej u mężczyzn. W przypadkach trwających czas dłuższy prze
rzedzenie włosów jest tak znaczne, że pozostają zaledwie małe ich kępki;
749
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w takich razach łysienie dotyczy nie tylko tyłogłowia i bocznych części głowy,
lecz również i jej szczytu.
Prócz tej postaci, zwanej plamistą, niekiedy, lecz bardzo rzadko, wystę
puje zlewne wypadanie włosów (alopecia difjusa), dotyczące głównie szczytu
głowy. I tu jednak zmiany polegają jedynie na przerzedzeniu włosów, bez
zmian w samych włosach i skórze.
Łysienie kiłowe rozpoczyna się niepostrzeżenie i początkowo uchodzi
uwadze chorych. Stopniowo nasila się jednak i po 2—3 miesiącach dopro
wadza do ubytków bardzo znacznych; utrzymuje się ono dosyć długo,
6—12 miesięcy, po czym nawet bez leczenia następuje odnowa owłosienia.
Może ono być jedynym objawem choroby lub występować z innymi zmia
nami, najczęściej zaś z bielactwem kiłowym.
Łysienie kiłowe dotyczyć może nie tylko skóry głowy, lecz również brwi,
rzęs, owłosienia twarzy u mężczyzn, włosów pod pachami i na wzgórku
łonowym; występuje to jednak wyłącznie w przypadkach kiły szczególnie za
niedbanej pod względem leczniczym. Łysienie kiłowe wymienionych okolic
polega na przerzedzeniu włosów, niekiedy bardzo znacznym, zwykle jednak
zlewnym, a nie plamistym.
Istota zmian w łysieniu kiłowym nie jest znana, sądzić jednak należy,
że polega ona nie na uszkodzeniu włosa, lecz tłumaczy się zaburzeniami
ośrodkowymi, być może zachodzącymi w centrach współczulnych.
Rozpoznanie łysienia kiłowego jest łatwe, wystarczy stwierdzenie obec
ności ogniskowego, symetrycznie ułożonego przerzedzenia włosów bez blizn
i nacieków w skórze i bez zmian w samym włosie.
D l a ścisłości można przeprowadzić różnicowanie z chorobami nastę
pującymi:
— łysienie
plackowate
(alopecia areata) występuje szyb
ko, prawie nagle, ognisko może być jedno lub też może ich być kilka,
są one nieregularnie rozrzucone na skórze głowy, wielkość ognisk jest nie
jednakowa, niektóre z nich są duże, osiągając wielkość połowy dłoni; włosów
na ogniskach tych nie ma zupełnie, czyli że nie jest to przerzedzenie włosów,
lecz łysina;
— łysienie
drobnoogniskowe
bliznowaciejące
(pseudopelade Brocq). Czas trwania choroby wieloletni, rozwój nader po
wolny, powstają przy tym na skórze głowy, przeważnie na jej części szaytowej, drobne blizenki;
—^ ł y s i e n i e w n a s t ę p s t w i e g r z y b i c y
woszczynow e j . W wywiadach stwierdza się przebytą grzybicę woszczynową, ubytki
owłosienia rozrzucone są na skórze nieregularnie, tworząc ogniska rozmaitej
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wielkości, często zlewające się. Miejsca pozbawione włosów są bliznowate,
często widuje się plamki przebarwione i siateczkę drobnych, rozszerzonych
naczyń krwionośnych, włosy utrzymane są matowe, często skręcone;

Ryc. 2 1 2 . Wybitne łysienie kiłowe.

— ł y s i e n i e po o s p i e n a t u r a l n e j
i zakażeniach rop
nych mogą być bardzo podobne do łysienia kiłowego, jednakże wywiady oraz
blizenki są dostatecznymi podstawami dla uniknięcia błędu rozpoznawczego.
751
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Zlewne łysienie kiłowe
(dopecia syphilitica difjusa) nie
różni się z punktu widzenia morfologicznego od łysienia po stanach gorącz
kowych i ostrych chorobach zakaźnych; różnicowanie opiera się tu na wy
wiadach i objawach towarzyszących, jest ono również podobne do łysienia
łojotokowego, w tym ostatnim razie jednak rozwój choroby jest wieloletni,
a przy tym na miejscach łysiejących rozwija się bliznowaty zanik skóry.

Kiła

trzeciorzędna.

—

Lues

tertiaria

Kiła trzeciorzędna występuje w postaci objawowej nie u każdego osob
nika kiłowego, przeciwnie — większość spośród nich unika tego okresu.

Ryc. 213.

Skupienie guzków kiłowych.

W postaci objawowej występuje ona częściej pomiędzy 5 i 10 rokiem zaka
żenia kiłowego, niekiedy jednak wcześniej (tertiarismus praecox), nierzadko
znacznie później.
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Zakaźność chorych z kiłą trzeciorzędną jest mała, ich stan ogólny bywa
rozmaity w zależności od przebiegu zakażenia, jego złośliwości oraz od umiej
scowienia zmian kiłowych, dotyczą one bowiem nie tylko skóry, ale również
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układu naczyniowego, nerwowego, kośćca i narządów miąższowych, jak wą
troba, nerki, jądra i inne. Czas trwania kiły trzeciorzędnej jest trudny do
określenia, jednakże nawroty częste i wielokrotne należą do rzadkości.

Blizna po wykwitach kiłowych guzkowo-pełzakowatych:
wość i dobre odgraniczenie.

mozaiko-

Zmiany w skórze są w tym okresie mniej obfite niż w kile wtórnej,
zajmują głębokie warstwy skóry właściwej, a nawet tkankę podskórną. Krętków bladych w wykwitach jest mało, naciek w nich jest bardzo wybitny
754
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Ryc. 215.

K i ł a

i wykazuje dużą skłonność do rozpadu i bliznowacenia. W zależności od
siedliska zmian, odróżniamy kiłę powierzchowną, guzkową (lues tuberculo —
serpiginosa) i głęboką (lues nodosa seu gummosa).

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Zmiany
trzeciorzędne
g u z k o w e , lues tuberculo
—
serpiginosa. Zasadniczym wykwitem, charakterystycznym dla tej postaci kiły,
jest guzek kiłowy umiejscowiony w głębokich warstwach skóry, wyczuwalny
w postaci stwardnienia i ustępujący z pozostawieniem blizny. Wielkość tego
guzka waha się od kilku milimetrów do paru centymetrów; nie jest on bo-

Ryc. 216.

Bardzo typowy dla kiły pełzakowatej obraz.

leśny, ma barwę bmnatnoczerwoną, zarysy okrągłe, kształt kopulasty, po
wierzchnia jego złuszcza się, a często jest pokryta strupem. N a ogół guzki
te podobne są do grudek okresu wtórnego, różnią się jednak od nich nieco
ciemniejszym zabarwieniem, większą spoistością, głębszym ułożeniem w skó
rze, a przede wszystkim przebiegiem i zejściem, trwają bowiem dłużej i są
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skłonne do wzrostu obwodowego, do rozpadu i bliznowacenia. Rozwój guzka
kiłowego jest powolny; początkowo jest on jeden i mały, stopniowo
w ot(X2eniu jego zjawiają się wykwity świeże, skutkiem czego powstaje
ognisko rozmaitej wiełkości i kształtu. Niekiedy jest to gromadka guzków
drobnych, otaczających jeden lub też kilka większych, kiedy indziej skupienie
guzków małych otoczone jest dużymi. Guzki znajdujące się w środkowej
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części wykwitu, a więc najstarsze, ustępują i pozostawiają bliznę, na obwo
dzie której powstają guzki świeże; skutkiem tego wykwit taki szerzy się obwodowo, wytwarzając postacie obrączkowate, łukowate lub też pełzakowate.
Część guzków może ulec rozpadowi, zamieniając się w powierzchowne owrzo
dzenia (lues tuberculo — ulcerosa) o charakterze pełzakowatym, często łuko
wate lub nerkowate. Owrzodzenia te mają brzegi nacieczone, nieco wało-
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wate, gojąc się wytwarzają bliznę nader charakterystyczną, która umożliwia
rozpoznanie nawet po upływie kilku lat. Blizny te są gładkie, często złożone
z szeregu blizenek mniejszych, cxipowiadających poszczególnym guzkom,
z których złożony jest cały wykwit; stąd określenie takich blizn jako mozai-

Ryc. 218. Pełzakowate i wrzodziejęce zapałanie ropne skóry, pyodermia serpi
ginosa et exułcerans. Duże podobieństwo do kity trzeciorzędnej.
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Ryc. 219.

K i l a k czoła. Gumma frontis.

czasu trwania tych zmian, w końcu ustępują one pozostawiając blizny. Przy
różnicowaniu kiły trzeciorzędnej pełzakowatej należy wziąć w rachubę cho
roby wrzodziejące i wywołujące blizny; a więc toczeń gruźliczy, toczeń rumie
niowaty, nabłoniak, wrzód podudzi i wrzodziejące ropne zakażenia skóry.
— Toczeń
gruźliczy
ma przebieg znacznie wolniejszy,
ognisko chorobowe ma kształt nieregularny, rzadko nerkowaty lub podkowiasty, zarysy jego zwykłe nie są ograniczone liniami łukowatymi, charaktery-
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kowatych. Zarysy ich są często frędzliste lub też łukowate, nierzadko oto
czone obwódką barwnikową. Przebieg i rozwój wykwitów guzkowych i wrzodziejących w kile trzeciorzędnej jest powolny, długotrwały, nie wykazują one
bowiem skłonności do wygaśnięcia samoistnego, niekiedy nawet w ciągu
kilku lat. Szerzenie się nacieków kiłowych jest jednak znacznie szybsze od
gruźliczych i na ogół można powiedzieć, że proces kiłowy w ciągu kilku mie
sięcy zajmuje taki obszar, jaki zmiany gruźlicze ogarniają zaledwie w ciągu
kilku lub też kilkunastu lat. Mimo rozmaitego, a niekiedy bardzo długiego
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stycznymi dla trzeciorzędnej kiły pełzakowatej; guzek w toczniu jest mniej
szy, barwa jego jest bardziej żółta, spoistość miękka; blizna w części środko
wej wykwitu nigdy nie jest kompletna, widuje się na niej zawsze nowe
^uzki tCKzniowe, często jest ona beleczkowata i szpetna. Toczeń umiejsco
wiony jest częściej na twarzy i występuje zazwyczaj w młodości.
— T o c z e ń r u m i e n i o w a t y tworzy ogniska, środkowa część
których jest bliznowata, brzeg zaś wałowaty, brak tu guzków i owrzodzeń;
powierzchnia jego jest szorstka, pokryta łuskami hiperkeratotycznymi, barwa
najaęściej żywoczerwona; nierzadko występuje symetrycznie na twarzy,
przybierając kształt charakterystyczny; przebieg jest początkowo szybki, po
osiągnięciu zaś pewnych rozmiarów, najczęściej monety, wzrost jego zatrzy
muje się.
— Nabłoniak
płaski
bliznowaciejący
występuje
prawie wyłącznie u osobników starszych i to najczęściej na twarzy; powsta
wanie i rozwój wykwitu są niezmiernie powolne, tak że dopiero po 3 — 5 la
tach osiąga on rozmiary monety 2 złotowej; kształt wykwitu jest nieregu
larny, podstawa bardzo twarda, brzeg lekko wyniosły, linijny, cały wykwit
nie wykazuje cech stanu zapalnego, jego środkowa część bliznowacieje lub
też wrzodzieje, wydzielina z owrzodzenia jest krwawa, wykwit wykazuje
skłonność do przerastania podłoża.
— W r z ó d p o d u d z i nastręczyć może duże trudności w różni
cowaniu; występuje on częściej u kobiet; żyły podudzi są rozszerzone; po
czątek polega nie na zjawieniu się nacieku, lecz na stanie zapalnym żyły z wy
twarzaniem guza bardzo bolesnego, wykazującego ostry stan zapalny; owrzo
dzenie powstaje szybko, a po osiągnięciu pewnej wielkości utrzymuje się
bez większych zmian przez długi czas; brzeg owrzodzenia nie jest złożony
z pojedynczych guzków, otoczenie jego jest bliznowate.
— Wrzodziejące ropne zakażenie skóry
(pyoder
mia ulcerosa) nastręcza największe trudności rozpoznawcze; schorzenie to
jest bardzo rzadkie, a owrzodzenia występujące w jego przebiegu mogą być
bardzo podobne do kiły trzeciorzędnej pełzakowatej; mogą one być również
pełzakowate, o przebiegu podostrym, brzeg ich bywa nieregularny, a kształt
niekiedy nerkowaty; różnicowanie należy oprzeć na badaniach dodatkowych:
na odczynie Wassermanna, badaniu histologicznym, a w razie potrzeby —
na wyniku leczenia próbnego; w różnicowaniu morfologicznym należy zwró
cić uwagę na wybitniej wyrażone nacieki, pełzakowatość, charakterystyczny
kształt oraz guzki w zmianach kiłowych.
K i ł a t r z e c i o r z ę d n a g u z o w a t a , lues gummosa. Zmiany
guzowate, czyli kilaki, rozpoczynają się pierwotnie w tkankach głębokich.
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Ryc. 220. Kiła wrzodziejąca pelzakowata. Ogniska
takie powstają po przebiciu kilaka i przekształ
ceniu jego brzegów w owrzodzenie.

ulegający przebiciu, przy a y m wydziela się treść krwista, brunatnawa, cią
gnąca, podobna do gumy arabskiej. Brzegi wytworzonego w ten sposób
ubytku są wałowate, nacieczone, a naciek tworzący je wykazuje skłonność
do wzrostu obwodowego, zwłaszaa w jednym kierunku, przez co wytwarzają
się owrzodzenia o zarysach nerkowatych, charakterystycznych dla kiły trzecio
rzędnej pełzakowatej. W aęści środkowej owrzodzenia tkwi stopniowo
oddzielający się a o p tkanki martwiczej, nadający cechy nader charaktery
styczne całemu wykwitowi.
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w mięśniach, w tkance podskórnej, w okostnej, gdzie powstaje rozmaitej
wielkości, dobrze ograniczony, twardy, początkowo nieco bolesny naciek.
Istotę jego stanowi zapalenie w okolicy naczynia krwionośnego, najaęściej
tętnicy, zmienionego w sposób charakterystyany dla kiły (endarteriitis luełica). Guz ten stopniowo powiększa się i zbliża się do powierzchni, która
stopniowo uwypukla się i aerwienieje. W ten sposób wytwarza się guz roz
maitej wielkości, okrągły, kopulasty, rozmiękający w aęści środkowej i zwykle
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Guzy i owrzodzenia takie mogą się wytworzyć w każdej okolicy ciała,
szczególnie często jednak na podudziach, w okolicy mostka i na czole, a więc
tam, gdzie kościec jest bliski powierzchni. Rozwój ich może być dosyć szybki,
a więc od chwili zjawienia się aż do przebicia wynosi zaledwie 3 — 6 tygodni,
niekiedy nawet mniej; czasem jednak objawy zapalne i skłonność tkanek
do martwicy są bardzo nieznaczne, toteż rozwój całego nacieku jest przew-

Ryc. 221. Glossitis luetica superficialis; język jest powięk
szony, czerwony, ogniskowy brak brodawek i wygładzenie
błony śluzowej.

lekły, wielomiesięczny. Owrzodzenia w ten sposób powstałe utrzymują się
bardzo długo, co tłumaczy się ich skłonnością do wzrostu obwodowego oraz
częstym pochodzeniem z kości, w której powstaje martwak.
Jako postać odrębną, występującą jednak bardzo rzadko, wymienić na
leży nacieki kiłowe bliznowaciejące (lues sclerosa), bez skłonności do roz
padu. Umiejscowione są one przeważnie nad gruczołami chłonnymi, które po-
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Ryc. 222. Glossitis luetica interstitialis; język jest po
większony, twardy, widoczne są na nim ogniska zgru
białego, białego nabłonka i bruzdy.

Obraz
anatomiczny nacieków kiłowych
jest cha
rakterystyczny dła stanu zapalnego wytwórczego. Nacieki składają się z lim
focytów, ułożonych w sąsiedztwie naczyń, z komórek plazmatycznych i przerosłych komórek tkanki łącznej. W e wczesnych okresach zajęte są przeważ
nie naczynia żylne i chłonne, w trzeciorzędnym — raczej tętnicze.
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większają się, tworzą duży guz, zrośnięty ze skórą, mało przesuwalny; po
wierzchnia jego nie wykazuje stanu zapalnego, widoczne są na niej blizno
wate zaciągnięcia i bruzdy, spoistość całego guza jest bardzo znaczna, prze
bieg nader długi, przewlekły. Należy je różnicować z gruźlicą gmczołów
chłonnych, ziarnicą złośliwą, promienicą i nowotworami. Różnicowanie
z gruźlicą i promienicą jest łatwe, wcześnie występuje bowiem rozpad ropny
nacieku, inaczej rzecz ma się z ziarnicą i nowotworami; niekiedy wypada
uciec się do badania tkankowego.
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Guzki późnego okresu różnią się od nacieków wczesnych bardziej swym
ułożeniem dookoła tętnic i skłonnością nacieku do rozpadu, niż budową; w na
cieku pojawiają się komórki olbrzymie i wytwarza się świeża tkanka łączna.
Skutkiem rozległych zmian naczyniowych szybko następuje rozpad nacieku
i rozwój tkanki łącznej i błizny.
Rozpoznanie.
Przy rozpoznaniu kilaków należy oprzeć się na
danych następujących: kilaki rozwijają się dosyć szybko, wykazują objawy
podostrego stanu zapalnego, po przebiciu wydzielają treść ciągnącą, brunat
ną, brzegi owrzodzenia są nacieczone, twarde, zarysy festonowate, blizna
jest równa i gładka.

Ryc. 223.

Nacieki pólksiężycowate u nasady płytek paznokciowych. Perionyxis luetica.

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć w rachubę: gruźlicę rozpływną, guzy wywołane przez niektóre odmiany grzybów, jak promienicę i sporotrychozę, rozpadające się nowotwory (nabłoniaki) oraz rumień stward
niały. Pomocne mogą być następujące wskazówki:
— Gruźlica
rozpływna
ma przebieg znacznie wolniejszy,
czas trwania dłuższy, zmiany są umiejscowione szczególnie często nad gru
czołami chłonnymi i w przebiegu naczyń chłonnych; są tu lianę przetoki
i owrzodzenia ułożone linijnie; wydzielina z nich jest ropna lub też surowiczoropna, w otoczeniu ich nierzadko stwierdza się guzki toczniowe.
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Ryc. 224. Kiła wrodzona; duże grudki k i 
łowe w otoczeniu jamy ustnej i w sąsiedztwie
otworów nosowych. Odgraniczenie ich jest
wyraźne, obecne są łinijne rozpadłiny, które
przekształcą się w błizny Parrota. W y k w i t na
wardze górnej powstał skutkiem spływania
wydzieliny z przewodów nosowych.

— Nabłoniak
— guz nie wychodzi z głębi, lecz z powierzchni
i stopniowo przerasta tkankę podścieliska; rozwój jego jest powolny, wielo
letni, stopniowo powstaje duży guz, nie wykazujący cech stanu zapalnego, bar
dzo twardy, powoli rozpadający się z wytworzeniem owrzodzenia o dnie-
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— Promienicą;
naciek jest umiejscowiony szczególnie często
w okolicy podszczękowej lub też na policzku; wyróżnia się on twardością,
po 4—6 tygodniach trwania powstają na nim liczne ropnie i przetoki, nie
przekształcające się w owrzodzenia; wydzielina przetok jest ropna i zawiera
liczne kolonie pasożyta w postaci drobnych, żółtych ziarenek.
— S p o r o t r y c h o z a ; w przebiegu naczyń chłonnych, w ułoże
niu linijnym występują ropnie i nacieki, na których powstają po upłjrwie
2 — 4 tygodni przetoki, wydzielające ropę; nie są one skłonne do szerzenia
się obwodowego i do tworzenia owrzodzeń; wydzielina zawiera grzyb sporotrychowy.
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bujająqrm i ziarninująqtm; nierzadko krwawiącym. Wzrost obwodowy jest
bardzo wolny, brak cech wyraźnej pełzakowatości.
— Rumień
stw(aildniały
występuje częściej u dziewcząt
i młodych kobiet, ułożony jest zazwyczaj symetrycznie na podudziach, guzy
są lianę, tkwiące w tkance podskórnej; skłonność ich do rozpadu i owrzo
dzenia jest niezbyt wybitna, z chwilą przebicia się powstają przetoki i owrzo
dzenia, nie wykazujące skłonności do pełzakowatości i do wzrostu obwodo
wego; niekiedy mogą istnieć duże trudności w różnicowaniu.
Podobnie jak w skórze, kilaki pojawiają się również i na błonach śluzo
wych; punktem wyjścia bywa najaęściej okostna, rzadziej ochrzęstna; szcze
gólnie często są one umiejscowione na przegrodzie nosa, na podniebieniu,
rzadziej na migdałkach, na języku, na łukach podniebiennych, na tylnej
ściance nosogardzieli, na narządach płciowych, w okolicy odbytu itd. Począt
kowo powstaje naciek nieco bolesny, powiększający się szybko, rozpada się
on po upływie kilku tygodni z wytworzeniem owrzodzenia, które trudno się
goi; na dnie owrzodzenia stwierdza się tkankę nekrotyaną. K i l a k i te mogą
sprowadzić ciężkie zniekształcenia, w szaególności gdy istnieją zmiany
w kościach.
Odrębnego omówienia wymagają zmiany kiłowe, występujące w póź
nych okresach choroby na języku. Są one częstsze niż się zazwyaaj myśli,
a pod względem morfologicznym przybrać mogą postacie następujące:
— Kiła powierzchowna (glossitis superficialis)
polega na wytwarza
niu nacieków zlewnych, zajmujących symetrycznie grzbiet języka i wykazu
jących nieznaaną skłonność do bliznowacenia; chorzy odauwają poaątkowo
lekkie pieaenie, osłabienie smaku i inne parestezje, język jest zaaerwieniony, powierzchnia jego jest twardawa; stopniowo brodawki na nim ulegają
wygładzeniu, staje się on cienki, lustrzany; skłonności do rozpadu postać ta
nie wykazuje; można ją porównać z kiłą guzkowo-pełzakowatą skóry.
— Kiła naciekowo-bliznowaciejąca (glossitis tertiaria ściero gummosa)
jest najaęstszą odmianą zmian kiłowych na języku; istota jej polega na nacieaeniu tkanki łącznej w przegrodach pomiędzy mięśniami języka i w otoa e n i u naayń. Język powiększa się, ruchy jego stają się niezdarne, jest on
twardy, w miąższu jego wyauwają się stwardnienia guzkowate j smugowate; stopniowo występuje bliznowacenie lub rozpad nacieków i na po
wierzchni języka zjawiają się bruzdy i cały język ulega znaanemu znie
kształceniu.
— K i l a k i języka (glossitis gummosa); w miąższu języka rozwijają się
twarde, aasem nieco bolesne, dobrze ograniczone guzy, umiejscowione za
zwyczaj w części środkowej narządu; ulegają one szybko rozpadowi, wytwa765
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Onychia syphilitica. Skutkiem zmian troficznych i naczyniowych w ło
żysku i w macierzy paznokcia, odżywianie płytki paznokciowej jest upośle
dzone, mętnieje ona, zatraca normalny połysk, barwa jej staje się biała lub
żółtawa, sama zaś płytka krucha i łamliwa. Niekiedy objawy są wyraźniejsze
na wolnym brzegu paznokcia, częściej jednak dotyczą środkowej części płytki
lub też jej nasady, gdzie może się wytworzyć głęboki ubytek, rowkowanie,
poprzeczne smugi, plamki białe, niekiedy erozje kropkowate i ubytki warstw
powierzchownych. Pochodzenie tych zmian nie jest jasne, możliwe, że zależą
one od zmian w nerwach i w naczyniach krwionośnych łożyska i macierzy.
Dotyczą one zazwyczaj kilku paznokci, utrzymują się długi czas, nie wywo-
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rzając owrzodzenie charakterystyczne dla kilaków — centralny czop tkan
kowy martwiczy, wkrótce oddzielający się, owrzodzenie o dnie gładkim,
stosunkowo mało ropiejące, o brzegach nacieczonych, niebolesne, nierzadko
skłonne do wzrostu obwodowego.
Skutkiem przewlekłego stanu zapalnego w miąższu języka, nabłonek
jego ulega zgrubieniu, mętnieje, staje się biały, hiperkeratotyczny, wytwa
rzając to, co nazywamy rogowaceniem białym błon śluzowych — leucoplakia.
Z m i a n y n a r z ą d u p a z n o k c i o w e g o w k i l e . Zmiany
paznokci występować mogą we wszystkich okresach kiły i przybierać postać
nader rozmaitą.
K i ł a p i e r w o t n a . Objaw pierwotny niekiedy może być umiejsco
wiony w okołicy paznokcia, zdarza się to u lekarzy, u akuszerek, i jest zwią
zane zazwyczaj z pracą zawodową. Przybiera on zawsze cechy objawu pier
wotnego nietypowego, wtórnie zakażonego, co bardzo utrudnia rozpoznanie;
kształt jego jest najczęściej półksiężycowaty, nacieczenie podstawy jest trudne
do stwierdzenia, otoczenie wykazuje objawy ostrego stanu zapalnego, a po
wierzchnia ropieje i pokrywa się strupami. Gruczoły chłonne okoliczne już
bardzo wcześnie wykazują zmiany charakterystyczne i są pewniejszą pod
stawą do rozpoznania niż cechy samego wykwitu. Wobec trudności rozpoz
nawczych należy wykonać badania mikroskopowe w przypadkach owrzodzeń,
erozyj i przeczosów w okolicy paznokcia, jeśli etiologia ich nie została usta
lona, zwłaszcza zaś wówczas, gdy gruczoły chłonne łokciowe i pachowe są
powiększone.
K i ł a w t ó r n a . W okresie kiły wtórnej zmiany paznokci są, zda
niem wielu autorów, w szczególności Miliana, częste, lecz bardzo trudne do
rozpoznania. Widujemy je zarówno w kile nabytej, jak i wrodzonej; mogą
one występować w dwuch postaciach głównych: w jednej dotyczą wyłącznie
płytki paznokciowej (onychia lub onyxis syphilitica); druga dotyczy również
otoczenia paznokcia (paronychia lub perionychia
syphilitica).
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łują dolegliwości, prócz trudności pracy w zawodach związanych z wykona
niem subtelnej pracy ręcznej.
Perionychia
syphilitica
polega na nacieku kiłowym w okolicy
płytki paznokciowej, a więc w macierzy i w wale paznokciowym;
nacieki te przybierają postać grudek kiłowych, suchych, złuszczających się
łub ulegających rozpadowi, nie różniących się od grudek kiłowych kiły wtór
nej. Przez stan zapalny w otcKzeniu płytki paznokciowej jej odżywianie
cierpi, co wpływa na jej wygląd. Przynokcica kiłowa występuje zwykle w kile
zaniedbanej, nie leczonej; zmiany paznokci rozwijają się powoli i stopniowo
przybierają cechy następujące: dotyczą one częściej kilku palców, rzadziej
jednego, mogą występować • zarówno na palcach dłoni, jak i stóp; płytka
paznokciowa może być w tym czasie matowa i łamliwa. W razie postępu scho
rzenia i braku leczenia, część nacieków kiłowych ulega rozpadowi i zakażeniu
wtórnemu; w ten sposób powstają w okolicy paznokcia owrzodzenia o pod
stawie i brzegach nacieczonych, z punktu widzenia morfologicznego iden
tyczne z niesztowicami kiłowymi. Towarzyszy im wyraźny, a niekiedy silny
stan zapalny, płytka paznokciowa może być podminowana ropą i ulec oddzie
leniu. Nacieki w otoczeniu paznokcia i na całym paliczku mogą się powięk
szyć do tego stopnia, że powstają duże, kalafiorowate, nader bolesne i złowonne guzy.
. Rozpoznanie zmian kiłowych samej płytki paznokciowej (onychia syphi
litica) jest bardzo trudne i może być ustalone na podstawie ogólnego stanu
chorego i wyniku leczenia swoistego, nie zaś na podstawie cech morfologicz
nych płytki. Rozpoznanie przynokcicy kiłowej jest łatwiejsze i opiera się na
stwierdzeniu nacieków w okolicy paznokcia oraz guzków i niesztowic o ce
chach kiłowych.
Rokowanie w razie wczesnego rozpoznania i odpowiedniego leczenia
jest dobre, nie dochodzi bowiem do trwałych zmian w paznokciach; jeśli
jednak dołączyło się zakażenie wtórne i nastąpiło znaczne zniszczenie komó
rek rozrodczych macierzy, może nastąpić wzrost paznokcia zniekształconego
lub też trwały jego brak. Przy różnicowaniu kiłowych zmian paznokci
uwzględnia się następujące schorzenia:
— Przynokcica ropna
(perionychia
pyogenes)
dotyczy
zwykle jednego palca, znacznie rzadziej kilku, przebieg choroby jest ostry;
w okolicy płytki paznokciowej powstaje ropny stan zapalny, silne zaczerwie
nienie, obrzęk, ropienie i bolesność, z chwilą przejścia zmian ropnych na
łożysko paznokciowe — płytka może się oddzielić; po ustąpieniu ostrego
stanu zapalnego następuje wzrost płytki.
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4.

Zmiany

na

skórze
w kile

i na b ł o n a c h
wrodzonej

śluzowych

Zmiany kiłowe występujące na skórze w kile wrodzonej nie wykazują
tak charakterystycznych różnic w zależności od okresu, jak w kile nabytej,
pod względem zaś morfologianym są nieco odrębne. Dodać należy, iż oko
liczności dodatkowe, jak skłonność skóry noworodków i małych dzieci do
768
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— Drożdżyca
paznokci
(onychia i perionychia oidiomycetica) występuje częściej w zawodach związanych z pracą w wilgoci i wo
dzie, dotyay przeważnie kilku palców i ma przebieg przewlekły; otoczenie
płytki paznokciowej jest lekko zaaerwienione i obrzęknięte, przy ucisku
wydziela się spod wału paznokciowego niewielka ilość płynu surowiaoropnego; płytka paznokciowa jest łamliwa, aęsto wykazuje bruzdowanie po
przeczne, w stanach daleko posuniętych jest zgrubiała, o silnie rozwłóknio
nym miąższu, pokrytym mało zmienioną powierzchnią płytki.
— Grzybica
p a z n o k c i (onychomycosis)
polega na przerośnięciu płytki przez grzyb; barwa płytki jest zmieniona, żółta lub też popie
lata; płytka jest krucha, łamliwa, zwłaszcza na brzegu wolnym, okolica płytki
zmian nie wykazuje; sprawa dotyay całej płytki i może wystąpić na jednym
lub też na kilku palcach.
— Przynokcica gruźlicza
(perionychia tuberculosa) do
tyczy zazwyaaj jednego palca, ma przebieg nader przewlekły; płytka pa
znokciowa prawie nie jest zmieniona, w jej okolicy stwierdza się bujającą
ziarninę, skłonną do ropienia i do rozpadu z wytworzeniem owrzodzenia.
— Łuszczycowe
z m i a n y p a z n o k c i (onychia et perio
nychia psoriatica). Zmiany dotyaą wyłąanie płytki i występują na kilku
palcach w ułożeniu symetrycznym; występują liczne, drobne, kropkowate
ubytki powierzchownych warstw płytki; w przypadkach łuszczycy wysiękowej
i wywołującej zmiany w stawach (psoriasis exsudativa et arthropatica) na
paliczkach paznokciowych rozwija się silny stan zapalny z wyraźnym złuszaaniem powierzchni i objawami wysiękowymi; spod wału paznokciowego wy
dziela się płyn surowiczy, nie ma natomiast nacieków charakterystyanycłi
dla kiły; u chorych stwierdza się objawy łuszczycy ogólnej.
— Acrodermatitis continua Hallopeau wywołuje zmiany bardzo po
dobne do występujących w łuszaycy wysiękowej; są tu jednak ponadto lianę,
drobne krostki, w a e s n y zanik części kostnych oraz charakterystyczne zmiany
w skórze końayn.

K i ł a
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stanów zapalnych i zakażeń wtórnych, wywierają pewien wpływ na wygląd
zmian i utrudniają ustalenie rozpoznania. Z tych względów rozpoznanie kiły
wrodzonej należy opierać nie tylko na wyglądzie zmian skórnych, lecz i na
stanie narządów wewnętrznych i kośćca oraz na wyniku odczynów serologicz
nych.

Ryc. 225.

Zlewne nacieczenia skóry twarzy; bujające i owrzodziaie grudki
na wardze górnej.

Zmiany występujące na skórze w kile wrodzonej należy podzielić na
wczesne i późne. Pierwsze odpowiadają na ogół wykwitom kiły wtórnej na
bytej, jednakże objaw pierwotny w kile wrodzonej nie powstaje, zakażenie
49
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misto-grudkowa.

Z punktu widzenia morfologicznego osutki występujące w kile wro
dzonej mogą przybrać cechy osutek plamistych, grudkowych, krostkowych
i pęcherzowych.
O s u t k i p l a m i s t e mogą mieć cechy osutek plamistych w kile
nabytej; częściej jednak różnią się ód nich; u noworodków wyniszczonych,
ze skórą bladą, pomarszczoną, jak gdyby starczą, złożone są one z nielicznych,
bardzo bladych, prawie niedostrzegalnych, nieregularnie rozrzuconych plam;
czasem są to plamy duże, zajmujące rozległe okolice skóry, szczególnie zaś
często pośladki, dłonie i stopy po stronie podeszwowej, a na twarzy — czoło
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odbywa się bowiem drogą k r w i przez przejście zarazka z układu krwionośne
go matki na płód, po przejściu przez krętki bariery łożyskowej. Niekiedy
jednak w okolicy pępka wytwarza się wykwit nacieczony, cechami morfo
logicznymi przypominający duży objaw pierwotny; w rzeczywistości nie jest
to jednak objaw pierwotny, lecz duża grudka kiłowa.
Zmiany skórne istnieć mogą już przy narodzeniu dziecka lub też wy
stępują w pierwszych 6 miesiącach życia pozapłodowego, rzadko później. N a
ogół im wybitniejsze jest nasilenie posocznicy kiłowej u matki i im wcześniej
nastąpiło zakażenie płodu, tym wybitniejsze są zmiany na skórze u nowo
rodka.

K i ł a
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lub wargi. Zabarwienie plam jest zwykle czerwone, niekiedy żywoczerwone;
mogą one być nieco wzniesione i otoczone jak gdyby obwódką, co upodabnia
je do rumienią wysiękowego. Naskórek na nich może być rozmiękły, ze
skłonnością do złuszczania lub podniesienia przez skupienie płynu surowi
czego. Podostry stan zapalny charakteryzujący takie plamy znajduje wytłu
maczenie w skłonności skóry noworodków do ostrych odczynów zapalnych.
Wreszcie osutki plamiste w kile wrodzonej mogą przybrać barwę kawy
z mlekiem lub żółtobrunatną; zjawisko to występuje szczególnie często
u noworodków z żółtaczką.

L

Ryc. 227.

Blizny Parrota.

Osutki grudkowe uogólnione
występują w kile wro
dzonej rzadziej od plamistych i raczej w nieco późniejszych okresach, np.
w 2 — 4 miesiącu życia pozapłodowego. Mają one cechy osutek grudkowych
nawrotowych, szczególnie często zajmują otoczenie nosa, wargi, pośladki,
dłonie i skórę stóp po stronie podeszwowej; powstają tu nierzadko nacieki,
49.
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obejmujące całą stopę, znaczną część pośladka lub poliaków; zabarwienie
ich jest ciemnoaerwone, powierzchnia napięta, połyskująca, co uzasadnia
często im nadawaną nazwę „lakierowanych stóp lub pośladków".
Grudki kiłowe w okolicy odbytu i na wargach nierzadko ulegają czę
ściowemu owrzodzeniu, skutkiem czego powstają pęknięcia ułożone linijnie
lub promienisto; po zagojeniu ich powstają zmiany trwałe w postaci błizn
nader charakterystycznych, znanych pod nazwą blizn Parrota.

Zlewne nacieczenie stopy w
wrodzonej.

kile

O s u t k i k r o s t k o w e w kiłe wrodzonej występują bardzo rzad
ko, widuje się je jedynie w przypadkach bardzo ciężkich, nie rokujących na
dziei na utrzymanie dziecka przy życiu; pod względem morfologianym są
to wykwity duże, niesztowice lub brudźce, nieróźniące się od występujących
w kile nabytej.
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Ryc. 228.
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Osutki pęcherzowe,
pęcherzyca
kiłowa,
pemphigus syphiliticus, występują wyłącznie w kile wrodzonej; nie są one częste,
jednakże dla kiły wrodzonej patognomoniczne.
Występowanie ich wyłącznie w kile wrodzonej tłumaczy się zdolno
ścią tkanki noworodków do odczynów zapalnych wysiękowych. Kiłowa osutka
pęcherzowa jest najczęściej umiejscowiona na dłoniach i na stopach po stro
nie podeszwowej, znacznie rzadziej jest ona rozsiana na skórze tułowia
i kończyn, jeszcze rzadziej uogólniona; to ostatnie widuje się wyłącznie u no
worodków w ciężkim stanie ogólnym, niezdolnych do utrzymania się przy
życiu. Zmiany pęcherzowe istnieją zazwyczaj już w chwili urodzenia, znacz
nie rzadziej występują dopiero w jakiś czas po urodzeniu. Pęcherze są zazwy
czaj małe o średnicy i — 2 cm, wypełnienie ich jest rozmaite, skutkiem czego
mogą być one kopulaste, o pokrywie dobrze napiętej lub płaskie o pokrywie
wiotkiej, pomarszczonej; pokrywa ich jest cienka, skutkiem czego pękają one
łatwo, odsłaniając powierzchnię sączącą, otoczoną strzępkami naskórka; treść
pęcherzy jest surowicza, surowiczo-krwawa lub też surowiczo-ropna. Podsta
wa ich jest nacieczona, treść zawiera liczne krętki blade. Osutki kiłowe w kile
wrodzonej nigdy nie bywają złożone wyłącznie z jednego rodzaju wykwi
tów, są one zawsze wielopostaciowe.
Zmiany
na b ł o n a c h
śluzowych
w kile wrodzonej
na ogół są takie same, jak i w kile nabytej. Wobec tego jednak, że badanie
błon śluzowych u niemowląt jest trudniejsze, najczęściej uchodzą one uwagi
lekarza. Jako postać odrębną, spostrzeganą wyłącznie w kile wrodzonej,
a przy tym mającą znaaenie praktyane, należy wymienić zmiany kiłowe
na błonie śluzowej przewodów nosowych, znane pod nazwą coryza syphilitica.
Istota jej polega na obecności nacieków kiłowych na błonie śluzowej przewo
dów nosowych, czyli jest to nieżyt kiłowy przewodów nosowych, rhinitis
syphilitica. W zależności od nasilenia i rozległości zmian kiłowych obraz
kliniczny może być rozmaity, w związku z czym można odróżnić kilka po
staci lub okresów w rozwoju kiłowego nieżytu błon śluzowych.
Początkowo nacieki są małe, przewody nosowe drożne, jednakże
skutkiem przekrwienia i stanu zapalnego błony śluzowej z otworów noso
wych wydziela się płyn surowiay lub surowiczo-krwawy, a oddychanie przez
nos jest utrudnione i wywołuje sapkę, rhinitis syphilitica exsudativa.
W dalszym ciągu następuje silny przerost nacieków błony śluzowej prze
wodów nosowych, które zostają całkowicie wypełnione bujającą ziarniną,
ropą i strupkami; w tym stanie oddychanie przez nos staje się dla dziecka
niemożliwe, co utrudnia karmienie; wydzielina z nosa jest w tym czasie
bardzo obfita; nacieki mogą być tak znaczne, że następuje zniekształcenie
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Z punktu widzenia klinicznego wykwity te nie różnią się od brudźców
i wykwitów pełzakowatych, występujących w kile nabytej; stan ogólny nie
mowląt z wczesnymi zmianami trzeciorzędnymi jest ciężki, zmiany w kośćcu
i w narządach wewnętrznych częste i rozległe, toteż rokowanie jest w tych
przypadkach złe.
Właściwe zmiany trzeciorzędne występują w kile wrodzonej zwykle
między 5 i 1 5 rokiem życia, niekiedy później. Pod względem klinicznym,
morfologicznym i anatomicznym nie różnią się one od wykwitów trzeciorzęd
nych, występujących w kile nabytej.
Zmiany
w uzębieniu
osobników z kiłą wrodzoną są nie
kiedy bardzo charakterystyane; odróżniać jednak należy zniekształcenia, spo
strzegane wyłącznie w kile wrodzonej oraz inne występujące również
i w innych schorzeniach.
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nosa skutkiem ucisku wywieranego przez nie na ściankę nosa, rhinitis hybertrophica.
W następstwie długotrwałego stanu zapalnego i cofania się nacieków,
przewody mogą się stać ponownie drożne, jednakże zazwyczaj dołączają
się zakażenia wtórne, podtrzymujące ropienie i prowadzące do owrzodzeń
błony śluzowej. W wyniku tego stanu chorobowego, utrzymującego się kilka
miesięcy, a nawet lat, pozostaje zanik błony śluzowej nosa, która jest blada,
sucha, przewody nosowe są szerokie — rhinitis atrophica; pod skrzydełkami
nosa przy otworach nosowych powstają blizenki analogiczne do blizn Parrota
w okolicy jamy ustnej i odbytu.
Wreszcie sprawa kiłowa może przejść na tkanki głębsze, na okostną
i na części kostne, wywołując częściowe ich zniszczenie, przebicie przegrody
nosa lub zapadnięcie grzbietu nosa. Zaznaczyć jednak należy, że zniszczenie
przegrody nosowej i powstanie nosa siodełkowatego częściej powstaje w na
stępstwie pierwotnej sprawy kostnej i okostnowej, a nie skutkiem przejścia
nacieków kiłowych z błon śluzowych na okostną.
Z m i a n y t r z e c i o r z ę d n e w kile wrodzonej mogą istnieć już
w chwili przyjścia noworodka na świat, jednocześnie istnieją jednak również
i zmiany charakterystyczne dla kiły wtórnej. Z punktu widzenia anatomicz
nego, zmiany trzeciorzędne kiłowe występujące już przy urodzeniu dziecka
różnią się nieco od zmian trzeciorzędnych, występujących w późnej kile wro
dzonej i w kile nabytej, w tych ostatnich postaciach zmiany naczyniowe wy
kazują typowe przerostowe zapalenie błony wewnętrznej tętnic (endarterii
tis) i skłonność nacieków do martwicy skrzepowej; zmiany trzeciorzędne
we wczesnej kile wrodzonej dotyczą natomiast drobnych naczyń i to w stop
niu większym przydanki, martwica zaś ma charakter rozpływny.
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Zmiany patognomoniczne dla kiły wrodzonej dotyczą siekaczy górnych
i dolnych uzębienia stałego; w szaególnie charakterystycznej postaci wystę
pują one na górnych środkowych siekaczach. Istota zmian polega na niedo
rozwoju szkliwa oraz na uszkodzeniu środkowego zawiązka zęba, skutkiem
a e g o ząb przybiera kształt bardzo charakterystyczny, jest on owalny, a jego
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brzeg sieczny ma ubytek pólksiężycowaty. Zęby takie noszą nazwę zębów

Ryc. 229.

Zęby Hutchinsona; siekacze górne i dolne.

Hutchinsona i są jednym ze składników tzw. trójcy Hutchinsona, polega
jącej na współistnieniu zmian w zębach, w uchu środkowym oraz miąższo
wego zapalenia rogówki.
Zmiany drugiej kategorii są nader różnorodne i mogą polegać na nie
dorozwoju i braku zębów, na obecności zębów bardzo dużych lub małych
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(macrodentismus i microdentismus),

na nieprawidłowym ustawieniu zębów,

a wreszcie iia niedorozwoju szkliwa w postaci ubytków Unijnych i kropkowatych. Zniekszałcenia takie zdarzają się często w kile wrodzonej, nie są jed
nak patognomoniczne dla niej i mogą występować również w krzywicy,
w schorzeniach związanych z niedorozwojem tarczycy i gruczołów przytarczycowych.

Rozpoznanie

Nos siodełkowaty w kile wrodzonej.

kiły

wrodzonej.

Rozpoznanie rozległych

kilowych zmian w kile wrodzonej może być łatwe, jeśli istnieje pęcherzyca
kilowa, nacieczenia zlewne na pośladkach i na dłoniach oraz grudki na war-
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Ryc. 230.
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gach. Jeśli jednak, co zdarza się częściej u niemowląt pozostających przy
życiu, zmiany na skórze są słabo nasilone, rozpoznanie może być bardzo
trudne. Największe trudności nastręczają przypadki, w których zmiany ogran i a a j ą się do jednego objawu. N a ogól należy unikać ustalania rozpoznania
na podstawie objawu pojedyńczego, wyjątek stanowią jednak zmiany bardzo
typowe lub też przypadki, w których wykryto obecność krętków bladych.
W

przypadkach wątpliwych lub podejrzanych należy poddać badaniu

klinicznemu i serologicznemu matkę dziecka, u samego zaś dziecka należy
zbadać stan narządów wewnętrznych — śledziony, wątroby, jąder oraz kośćca
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pod względem klinicznym i rentgenologicznym. Również winno być doko
nane badanie serologiczne k r w i dziecka; wynik jego może być jednak ujemny
nawet u noworodków z kiłą objawową. W razie wyniku ujemnego, badanie
to należy powtórzyć 3 — 4 razy w odstępach 3-tygodniowych; odczyn Wasser
manna w kile wrodzonej staje się dodatni z a z w y a a j po upływie 6 — 8 tygodni.
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Werther 647

538, 539

Whitfield 646

Szanto 603

W o l f f 453, 640

Szpikowski 340
Tennenson 691

Zieler 540

Thibierge 652

Zondek 78

780

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

W a l t e r 696

Smith 442
Steimauer

181

SKOROWIDZ RZECZOWY

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Abscessus cutis multiplices infantum

Badanie

307

Acidum aceticum
— boricum

metodyka

25

— paznokci 49

121

— benzoicum

morfologiczne,

— osutek 52

Achorion Schonleini 467

— pracowniane 54

116

— włosów 50

117

—• carbolicum

119

Bakteryjne zapalenie skóry i naskórka

— chromicum

118

Balanitis et balanoposthitis erosiva 386

— lacticum

Barium sulfuratum

121

— nitricum fumans
—• pyrogallicum

130

Bąbel 36

116

Betanaftol

121

125

— salicylicum 123

Bielactwo kiłowe 747

— tannicum

Błastomycosis 490

118

— neonatorum 494

— tartaricum 124

— Giłchristi 496

•—• trichloroaceticum 124
Acrodermatitis

continua

Hallopeau

•—• profunda 497

768

Actinomycosis 501

B l i z n a 48

Alergia skóry — rola w gruźlicy 542

Błonica skóry 34
Błony śluzowe — badanie 51

— w kile 703

Botryomycosis

Alopecia areata 750
—

— diffusa

— zwyczajne 372

752

Bromocollum solubile

115

Aluminium subaceticum
Anaestesinum

315

Brodawki młodocianych 376

— syphilitica 749
Alumen

312

Bromokol

115

119

119

Brudziec 740

117

Angio — lupoid Brocq — Pautrier 694

Bubo inguinalis

Angioma cavernosum

Budowa anatomiczna znamion miękkich 174

— simplex

184

— naczyniaków

183

187

— skóry 9

Anthrax 354
Argilla seu bolus alba
Arsen

393

—

115

— i jej przydatków 9

B u l l a 39

141

Busse —

Axungium porci 75

Buschke — typ droźdżycy głę

bokiej 497
Butyrum

Badanie błon śluzowych 51

76

— doświadczalne 55
— morfologiczne
—

50

25

Całcium sulfuratum

— cel i granice 26

131

Carboneum sulfuratum

781

130

Skorowidz rzeczowy
Charakterystyka znamion i 6 6
Chlorek rtęciowo-amonowy

127

Dieta witaminowa

136

— zakwaszająca

135

Dietetyka

Choroba Pringle 221

134

Diphteria 344

— Rittera 285
— Recklinghausena

Drożdżyca 490

215

— Giłchrista 496

— Rendu — Oslera 228

— głęboka typu Busse-Buschke 497

Choroby skóry — a woda 59
— kąpiele lecznicze ć i

— kąpielowa 494

—

—

— oczyszczające ćo

— niemowląt 494

—

—

— osłaniające 61

— odczyn na oidiomicynę 498

—

— leczenie ogólne 57

—

—

— wewnętrzne

—

—

— zewnętrzne 57

—

—

— rozpoznawanie

—

— zasady leczenia 57

— wywołane

— odczyny alergiczne 497
— osutki uogólnione 497

134

przez pasożyty

— paznokci 493, 768
— skóry, leczenie 498

22

— wyprzenie fałdów
—•

zwierzęce

492

— międzypałcowe 492

Dwuchlorek rtęci 128

509

Dwusiarczek węgla

— zakaźne o etiologii nieznanej 408

130

Chryzarobina 108

Dymienica 393

Cicatrix 48

Działanie leków w dermatołogii

Combustio 267

Dziedziczenie

Condylomata acuminata

— stwierdzenie

379

Congelatio

Dziegcie bitumiczne

259

— właściwe

Crusta 44
Cutis propria
Cyanosis

113

111

15

31

Cykłoformium
Cynk

165

— ustępujące i przeważające

— lata 732

Ecthyma 740

117

— gangraenosum 293

IIo

— simpłex 290

Cysticercosis cełlulosae 527
Czyraczność 302

Ecthymatosis

Czyrak 302

Elektroliza

290
161

Emplastrum 88
Dermatitis

bułlosa

et

exfoliativa

Epidermodermitis microbica

neona

Epidermolysis

torum 285

Epidermophytia dyshidrotica 455

— pyncyanica 358
Dermatomycoses

Epidermophytiasis 447

433

— desquamativa 457

Dermatoses e frigore et całore 259

— interdigitalis 452

— pyaemicae 352
Dermatozoonoses
Dewiacja

— marginata 447

509

Erosio 44

164

Dieta ałkalizująca
— bezsołna
— Czernego

312

12

— bułlosa hereditaria 209

— nodularis necrotica 647

Erysipelas 339

135

Erysipeloid 349

138

Erythema 52

139

— annulare centrifugum 428

— dla uregulowania przemiany wodnej

— centrifugum

137

182

108

163

427

164

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

—

Skorowidz rzeczowy
Grudki

Erythema centrifugum recidivans hullosum

— owrzodziałe 35

— circinatum benignum recidivans

— przerosle, sączące

Brocq 431

732

— przymieszkowe 35

— elevatum diutinum 431
— exsudativum multiforme

35

721

— naciekowe 35

— chronicum migrans 429

— sączące 35

414

— zluszczające 35

— induratum Bazin 647
— nodosum 422

Grudkowa osutka liszajcowata

— perstans Wende 432

Grudkowe osutki specjalne

731

727

Gruźlica brodawkująca 621

Erythematodes 606, 654

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

hiperkeratotyczne

— kiłowe

431

— acutus 673

—

— leczenie 628

— chronicus 654

—

— obraz kliniczny i morfolo

—

— patogeneza 621

giczny 622

—• discoides 655
— exanthematicus

673

—

— rozpoznanie 627

Erythrasma 444

—

— zmiany anatomiczne 624

Eucerinum 75

— guzkowo — zgorzelinowa 641

— superficialis 654

Euthirsolum

—

114

Exanthema maculosum
—• papulosum 719,

727

— primarium 718
— pustulosum 719,
— roseola

737

718

58

Folliculitis 294
— coccogenes chronica 297
— staphyłogenes simplex 294
141

— cechy morfologiczne

—

— leczenie 646

Furuncułus 302
115

—

—

— patogeneza 646

—

—

— rozpoznanie 646

—

—

— uwagi terminologiczne

—

—

645
— zmiany anatomiczne

645

619

—

— cechy morfologiczne

•—

— leczenie 641

—

— patogeneza 639

•—

— przebieg choroby 639

—

— rozpoznanie 640

—

— zmiany anatomiczne 639

636

—

— etiologia i patogeneza 564

—

— leczenie 572

—

— obraz kliniczny i przebieg

—

— rozpoznanie

—

— stan ogólny chorych 570

—

•— zmiany histologiczne 570

Głossitis gummosa 765

zmian 564

— superficialis 765
— tertiaria sclerogummosa

765

Granuloma annulare 687
— tełeangiectodes
Gruczoły potowe

642

— rozplywna 564, 763

Furunculosis 302
Glin

—

— liszajowata 636

Fissura 45

Fosfor

prze

— krwiopochodna 628

606

Firnisia 85
Fizyczne działanie wody

i

—

— grzybiasta

Favus 458
bliznowaciejąca

kliniczne

—

719

Excoriatio 45

Figówka

— cechy

bieg Ó45

721

— papulosquamosum

— recidivans

—

719

315

570

— skóry 529

21

Grudki 33

783

—

— brodawkująca 547

—

— charakterystyka ogólna

529

/

Skorowidz rzeczowy
Gruźlica

skóry,

dawkowanie

tuberkuliny

dla próby Mantoux
—

— etiologia

529

—•

— guzowata

547

Gruźlica skóry, wykazanie przyrody gru

537

źliczej
—

544

— zjawiska odpornościowe

533

. — stwardniała 677

—

— klasyfikacja 545

—

— krwiopochodna posocznicowa

— wrzodziejąca nietypowa 560
—

—

— cechy kliniczne 561

—

—

— mechanizm

—

547
— mechanizm odczynów tuberku

—

—

— terminologia 560

—

— odczyn ogólny 540

—

—•

—• zmiany histologiczne 562

—

— odczyny gorączkowe 549

—

— właściwa

—

—

— ogniskowe 539

—

—

— leczenie 559

—

—

— tuberkulinowe

•—

—

— patogeneza 556

—

— ogólny przebieg

—

•—•

•—• przebieg kliniczny i obja

—

— ostra prosówkowa 634

—-

— owrzodzenie z nadkażenia 553

—

—

— rozpoznanie 558

—

— patogeneza 530

—

—

—• zmiany anatomiczne 558

—

— patologia ogólna 529

—

—

—

•— pierwotne owrzodzenie 549

•—

— postacie wrzodziejące 546, 548

—

— leczenie 484

—

— próba

—

— rozpoznanie 484

—

•— próba Kocha, czyli podskórna

—

—•

— Mantoux,

—

—

— Moro,

—

—

— Pirqueta,

—•

544

531

wy 556

Grzybica — badanie laboratoryjne 438
— drobnozarodnikowa 489

—• szczegółowa 548

Kallosa

i

czyli naskórkowa

— głęboka 481

Nathana,
538

— międzypalcowa 452
— naskórkowa 447
—- obrębna 447

538
na

556

doskór-

— paznokci 768

donaskór-

— strzygąca 471

czyli

— potnicowa dłoni i stóp 455

536
czyli

—

— paznokci 486

—

— powierzchowna skóry nieowlo-

535
— przygotowanie rozcieńczeń 536

—•

—

—

—

— leczenie 480

—

— rola alergii skóry

—

—

—

—

— rozpoznanie

—

—

—

—

—

—

—owłosionej 472

—•

—

—

—

— przebieg

—

—

—

—

— rozpoznanie

—

— zmiany ogólne 487

kowa

— prątków
0

—

czyli

skórna

sionej 477

542

nieżywych

lub

479

żywotności zmniejszo

nej
—

538

543

— prątków

i objawy 474

przesączalnych

1 ziarnistych postaci za
razka gruźlicy 543
— toksyn

475

—

—

543

—

— rozplywna 547

— włosów 462

—

•— rumień stwardniały 647

— woszczynowa 458

—

— toczeń 547

—

— cechy biologiczne 467

—

—

—

— leczenie 470

—

— tuberkulidy 542

—

— paznokci 466

—

— wartość odczynów tuberkulino

—

— skóry głowy, postacie nietypo

— rumieniowaty 654

wych 541

we 464

784

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

linowych 540

534,

powstawania

560

Skorowidz rzeczowy
Grzybica woszczynowa
wikłania

skóry

głowy,

Jod

po

—

—

—

—• rozpoznanie 468

—

— tarczki 460

Jontofereza

—• nieowłosionej 465

— złuszczająca

dłoni

i stóp

457

—

— bąbel

—

— blizna 48

36

—

— grudki

437

—

— guzek

— patologia ogólna 433

—

— krosty 42

Grzyby podobne do drożdży 491

—

— łuska 43

Guzek toczniowy

—

— nadżerka 44

G u z k i 36

—

— obrzęk

Guzy

—

— pęcherze

miologiczna

-

— skóry 433
—•

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

115

161

Jednostki postaciowe 27

Grzybice — doniosłość społeczna i epide

577

37

33
36

— guzy 37

49
39

— krwawnicowe

735

—

— pęcherzyki

— nowotworowe

38

—

— pęknięcie

—

— plama

—

— przeczos

—

— rozpadlina

—

— rumień

—

— strupy

—

— tarczka

—

— wrzód

— o przebiegu ostrym 38
— zapalne o przebiegu podostrym

38

Herpes simplex 360
Midradenitis 307
— axillaris suppurativa
Hydrargyrum

310

129

— bichloratum corrosivum
I

143

— jego przetwory

464

— oleinicum

Jodzica

128

39
45

29
45
45

32
44
43
45

736

128

— oxydatum flavum

K a l i u m sulfuratum

129

Kalomel

—

— rubrum

129

—

praecipitatum album

— sulfuratum rubrum

538

Kąpiele alkaliczne 62
— dziegciowe

icbtyosiformis

131

141

Kallos i Nathan — próba

127

128

Hydroa vacciniforme 242
Hyperkeratosis

129,

64

— garbnikowe

congenitalis

— kwaśne

199

Ć2

62

— lecznicze 61
Ichthyolum
Ichthyosis

113

— oczyszczające 60

190

—• odkażające 64

— congenita

s. foetalis

— odwaniające

196

64

Impetiginisatio 278

—• osłaniające

Impetigo

—• otrębowe 62

275

— bułlosa
— capillitii

— rtęciowe 63

279

— siarczane 63

280

•— circinata s. geographica 280

— ściągające

— follicularis

— trwałe 65

— mucosae
Intertrigo

61

280

— żelatynowe 62

281

Keratosis

318

— interdigitalis blastomycetica
— oidiomycetica

62

K i l a k i języka

492

— systematisata chronica

follicularis congenita

200

— palmaris et plantaris hereditaria 203

492

324

Kila

785

696

765

Skorowidz rzeczowy
Kiła, alergia

703

Kila

— bezobjawowa

702

wtórna,

—•

— bezobjawowa układu nerwowego 703
— budowa

histologiczna

wotnego

objawu

pier

K i l o w a osutka liszajowata 729
—

— zluszczająca lub luszczycowata
727
Klasyfikacja gruźlicy skóry 545

721

— marmurkowanie

720

— znamion
765

— nadkazenie i zakażenie ponowne 704
— krętkiem

bladym

167

K l e i n y 87
Klykciny kończyste 379,

704

— płaskie

— ogólny przebieg zakażenia 698

K o c h — próba

— osutka nawrotowa

K r e m y 84

718

—

— pierwsza

718

—

— plamista

719

538

Krosty 42
— kilowe 43

— osutki grudkowe

721

— patologia ogólna

696

— patologia szczegółowa
— pierwotna 707,

K w a s azotowy

116

— będźwinowy
707

—• borowy

766

— chromowy

118

— objaw pierwotny

707

— garbnikowy

—

—

zgorzelinowy

—• karbolowy

—

713
— obrzęk stwardniały

—•

— zmiany w gruczołach chłonnych

lub

— mlekowy

121

— pirogalusowy
— salicylowy

721

— powierzchowna

765

121
123

— trójchlorooctowy

718

— plamy błękitne

118
119
121

—• octowy

711

708
— plamista osutka

116

117

—

— żrący

735

732

— winowy
Kwasy

124

124

116

— sposób zakażenia 698
— trzeciorzędna 702,
—

— bujająca

—

— guzowata

—•

— pelzakowata

Lakiery 85

752

Lanolina

605

—• utajona

776

—

— zmiany na błonach

—

773
—• zmiany na skórze i na błonach
śluzowych

—•

— zmiany

—

— zmiany w

uzębieniu

—• wrzód gruźliczy
—

—• mieszany

—

— weneryczny

— wtórna 701,

śluzowych

—

— maści

—

—

— okłady

—

—

— rozpylania 65

•—•

—

— wybór postaci leku 87

— wysoką
— diatermią

774

—• fizykalne

73
65

159
160

160

— farmaceutyczne

774

715

i biologiczne

144

— metodami fizycznymi

714

717,

—

— ciepłotą niską

768

trzeciorzędne

525

Leczenie chorób skóry — kleinami 87

703

703
rozpoznanie

75

Larva migrans

604

—• układu nerwowego bezobjawowa
— wrodzona,

75

Lanolinum

759

159

715

— naczyniaków

766

— ogólne chorób skóry 57

786

187

141

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

716

— naciekowo-bliznowaciejąca
—

śluzowych

—• zakażenie ponowne 705

716

—• nabłoniak

702

741

— etiologia 696
— grudki

charakterystyka

—• zmiany na błonach

Skorowidz rzeczowy
Leczenie okładami zimnymi

Łupież pstry

159

—• śniegiem kwasu węglowego
— wewnętrzne

134

— zewnętrzne

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

bliznowaciejące

— kiłowe

749

— plackowate

131

750

— po ospie naturalnej

śluzowych
280

— pęcherzowy

279

— w

281

następstwie

wej

— przymieszkowy 280

751

grzybicy

woszczyno-

750

Macula 29

— skóry owłosionej głowy

280

Mantoux — próba

536

Masło kakaowe 76

Lues 696
— gummosa

Maść 73

759

— rtęciowa szara

— latens 703
— lichenoides

— działanie 74

703

— hormonowe

— primaria 707
— secundaria

701,

717

— sine symptomatibus

703
604,

81

Mechanizm odczynów tuberkulinowych 540

629

Mentholum

—•

— rozpoznanie

—

— skupiony

—

— rozsiany 629

—

— zmiany anatomiczne

Mentol

632

124

124

Metalues 703

633

Methylum ditannicum

119

Metodyka badania morfologicznego 25

631

— postępowania

598

tologii

587

— hypertrophicus

81

81

— zawierające fermenty

629

— leczenie 633

— exulcerans

77

— witaminowe 80

—

exanthematicus

— przepisy

— wazelina 74

633

— disseminatus

77

— tranowe

755

Lupoid miliaris 629
— aggregatus

78

— obojętne

— radoczynne

752

— tuberculo serpiginosa

— prosówkowy

128

Maści chłodzące 78

729

— nervosa asymptomatica

Lupus

411

444

750

275

— obrączkowy

—

408

Łysienie drobnoogniskowe

Liquor calcii sulfurati

— tertiaria

— epidemiologia

—

Łuszczycowe zmiany paznokci 768

170

Lichen syphiliticus 729

— błon

—

Łuszczyca 605

Leucoderma syphilicum 747

Liszajec

Giberta

Łuska 43

108

122

Lentigines

441

— różowy

— rumieniowy

57

L e k i — działanie
Lenigalol

159

leczniczego w

Mięczak zakaźny

383

Microsporia 489

584

— mucosae 588

Mieszanki

— mutilans 585

Mnogie ropnie skóry u niemowląt

— pernio 690

Molluscum contagiosum

—• sclerosus

588

Morbus Ritteri

— tumidus

584

—• yerrucosus

71

Moro —
Mutacja

588

— Yulgaris serpiginOsus

derma

91

Mydło

584

7S7

próba
164

67

285
538

383

307

Skorowidz rzeczowy
Mydło, działanie

Odczyny tuberkulinowe

67

— rodzaje 68

—

— wartość

— sposób użycia 68

— wywołane

534,

544

541

przez promienie

światła

słonecznego i pozafiolkowego
Nabłoniak 716,

— płaski bliznowaciejący

du

759

—

— pęcherzowe

184

—

—

— przebieg choroby

— leczenie 187

—

—

— zmiany

budowa

— jamiste

— niedokrwiste

209

187

Odmroziny

186

— pochodzące z naczyń chłonnych
— zwykle

— induratum

— achromici

— caerulei

— neonatorum

— gorące 66

176

— ochładzające

175

Oleinian rtęci

172

pilosi et

Oleje

glandulares

Onychia psoriatica 768

168

— oidiomycetica

178

— systematisati

Niemowlęta — mnogie ropnie skóry

768

— syphilitica 766

179

Onychomycosis

307

768

— trichophytica 486

Niesztowica kilowa 740

Onyxis blastomycetica

290

— zgorzelinowe

128

126

Oleum cacao 76

177
— pigmentosi

— oidiomycetica

293

Oparzenia

— zwykle 290

493

493

267

Opatrunki maściowe —

37

technika 76

Opryszczki krowiankowate

Obrzęk 49

242

— letnie wielopostaciowe

— stwardniały
Odczyn ogólny

701

— zmian przykilowych 703

— organomatosi,

Nodus

66

Okres kiły wtórnej

186

179

— molles s. cellulares

Niesztowice

494

Okłady 65

— lymphangiomatosi

— pilosi

494

— postbalnearis

182

171

— dermales

— mixti

711

Oidiomycosis 490

172
186

— angiomatosi

— duri

263

Oidiomicydy 498

166

— anaemici

212
210

Oedema 49

183

Nadżerka 44
Naevi 163,

skórne

Odmrożenia 259

186

711

— zwykłe

540

Ostre choroby zakaźne skóry

497

— owrzodzenie sromu 405

Odczyny gorączkowe

539

Osutka nawrotowa

718

— ogniskowe

539

— powstające

skutkiem uczulenia

cia

— plamista kilowa

łami pochodzenia zewnętrznego

248

— płonicowa

— prawidłowe

236

360

Ostra prosówkowa gruźlica skóry

Odczyny alergiczne w przebiegu droźdżycy

— pierwsza

231

718
31

— rumieniowata

788

31

719

213

dziedziczne

339

634

Uwaga: dzieło historyczne, nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy!

—

17

Naczyniaki —

i ra

249

Oddzielanie się naskórka — leczenie

Nacieki kilowe — obraz anatomiczny 762
Naczynia skóry

231

— wywołane przez promienie X

764

Skorowidz rzeczowy
Osutka

toksyczna

lekowa

i

Pęcherze

pokarmowa

— wybroczynowa

noworodków

31

— grudkowe

— uogólnione

— plamiste

770

—

— leczenie

—

—• rokowanie

—

— rozpoznanie

—

— sposób

—

553

555

231

owrzodzenie

czenie

773

i

cechy

553

— zmiany anatomiczne

553

—

— obraz histologiczny

—

— patogeneza

— sposób stosowania

—

—

— przebieg i obraz kliniczny

—

—

— rokowanie

—

—

— rozpoznanie

551

—•

—

— stan ogólny

550

—

—

— - w skórze 549

549
552

535

— yersicolor

72

441

Plamista osutka kiłowa

33

Papulae

551

549

Pityriasis rosea Giberti 408

71

Papula

le

—•

Pirqueta próba
Papki

—

—

zmian

554

gruźlicze

552

555

powstawania

kliniczne

39

Photodermatoses

740

Pierwotne

Owrzodzenia z nadkażenia

773

Pęknięcie 45

737

772

— pęcherzowe

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

Pęcherzyki

771

— zasady rozpoznawania

— krostkowe

735

Pęcherzyca kilowa

721

— kitowe krostkowe
—

285

Pęcherzyca bujająca

Osutki — badanie 52
—

39

Pęcherzowe i zluszczające zapalenie skóry

720

hypertrophicae,

madidantes

— impetiginisatae

731

— barwnikowe

— madidantes

732

— błękitne

35,

— squamosae
— ulcerosae

Patogeneza gruźlicy skóry

530

— szczegółowa gruźlicy skóry

31

31

Pleśniawki 495
141

— Vleminckxa

131

Poczwarka wędrująca

519

525

Postacie wrzodziejące gruźlicy skóry

524

— yestimentorum

Postępowanie drażniące

522

104

— oczyszczające 91

244

Pemphigus

— wybroczynowa

Płyn Fowlera

49

— capillitii

Pellagra

31

—

Plastry 88

548

519

— pubis

— rumieniowata

— sinica 31

529

19

Pediculosis

31

—-

— różyczka

166

Patologia ogólna gruźlicy skóry

— badanie

32

— osutka plonicowa

Pasty 82

Paznokcie

31

721

— naczyniowe

35
35

— znamion

719

Plamy 29

732

— odbarwiające

syphiliticus 773

Perionychia oidiomycetica

106

—• przeciwbakteryjne 95

768

— psoriatica 768

— przeciwpasożytnicze 97

— pyogenes

— przeciwzapalne 92

767

— syphilitica 767

— redukujące l o i

— tuberculosa

— zluszczające i keratolityczne 99

Periporitis
Perniones

768

— znieczulające i zmniejszające

307

swędzenie 98

263

789

546

Skorowidz rzeczowy
Postępowanie

żrące

Pudry

105

Prątki nieżywe —• rola w gruźlicy
Promienica 501,

Pulvera 69
Pustula 42

764

Pustulae lueticae 43

— etiologia i patogeneza 501

Pyodermia erythemato-exsudativa

— leczenie 508

— secundaria generalisata

501

—

— rozpoznanie 505
— różnicowanie z gruźlicą rozplywną 506

— graniczne

•—• ulcerosa

146

•— dawkowanie

Rete Malpighi

—• dawkowanie

—

— lampy

150

—

— wskazania do leczenia

Rezorcyna

151

— światła — odczyny prawidłowe
czyli Roentgena

—

— działanie

Rogowacenie
—•

231

200
203

—• przebieg schorzenia 206

154

— zmiany histopatologiczne 208
—

Próba Kallosa i Nathana, czyli naskórkowa
— Mantoux, czyli doskórna

Ropne

536

— Moro, czyli donaskórkowa

— skórne 204

Rola toksyn w gruźlicy skóry 543

538

gronkowcowe

zapalenie

mieszków

włosowych 294

538

— zapalenie gruczołów potowych 307

— Kocha, czyli podskórna 538

—

535

— rumieniowato-wysiękowe
zluszczające

Prurigo aestivalis 236

—•

Pryszczyca 357

— ujść gruczołów potowych

307

310

— skóry u niemowląt 307

Przepisy na maści 77

Roseola

ziarniste postacie zarazka

31

Rozczyny 89

—• rola w gruźlicy skóry 543

Rozpadlina 45

Przewlekłe ropne zapalenie torebek włoso

Rozpoznanie chorób skóry

wych 297

22

Rozpoznawanie różnicowe wrzodów wene

19

rycznych 400

Przynokcica gruźlicza 768

Rozpylania 65

— ropna 767
Przyroda gruźlicza chorób—wykazanie

i

326

Ropnie gruczołów potowych pach.

Przeczos 45

Przydatki skóry

mieszkowe
199

— leczenie 208

Proszki 69

i

wrodzone

— ichtiotyczne

Rogowiec dziedziczny dłoni i stóp

153
155

— Pirąueta, czyli skórna

12

126

Rhagada 45

153

•— światła — odczyny chorobowe 236

—• dawkowanie

215

Reinfectio 705

148

—

254

Recklinghausena choroba

147

—

Przesączalne

122

Radiodermitis 249, 253

158

— pozafiolkowe

335

274

Pyrogallolum triaceticum

158

— podczerwone

— et vegetans

Pyodermiae

— różnicowanie z kiłą trzeciorzędną 507
Promienie Bucky

329

— ulcerosa 759

— ropnie zwykle 507

Róża

544

339

Pseudopelade Brocq 750

Różyca 349

Pudry — działanie 69

Różyczka

790

31
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— przebieg i objawy

et squa-

mosa 326

—• patologia i parazytologia 503

— X,

71

— stosowanie 70

skóry

543

—

płynne

— rodzaje 69

Półpasiec 364

Skorowidz rzeczowy
Rtęć

Schorzenia skóry wywołane przez zarazki

127

przesączalne

Rumień 32
— guzowaty
—

— objawowy

—

424

— lombardzki 244
— obrączkowy
—•

nawracający

713
Scutula 460

dobrotliwy

Siarczek rtęciowy czerwony cynober

428

— odśrodkowy nawracający

Siarka

pęcherzowy

Sinica

Udostępnione bezpłatnie na portalu dermatozy.pl

— i jej przydatki — budowa 9

— etiologia i patogeneza

—

— leczenie 653

—

— obraz anatomiczny 650

—

—•

—

— rozpoznanie

— kliniczny

— naczynia 17

651

— naskórek
•— paznokcie

647

— schorzenia dziedziczne i wrodzone 190
— składniki komórkowe
417

—

414

— wielopostaciowy

— unerwienie

promieniotwórcze

431

—

190
198

—•

— leczenie
— płodowa

—

— postacie nietypowe

—

— przebieg schorzenia

231

— warstwa kolczysta

Rupia 740

—•

195

—• lśniąca

—

— podstawna
— rogowa 14

—

194

11

rozrodcza
— ziarnista

— właściwa

193

12

14

—
—

196

11
13

15

— włosy 20

Sapo 67

—• włókna klejorodne

Sarcoidosis cutanea 681

—

— sprężyste

— subcutanea 678

—•

— srebrochlonne

— podskórne, etiologia 680

Smalec wieprzowy

—

Solutiones 89

—• rozpoznanie 680

75

— skórne Boecka 681

Soor 495

—

— etiologia 685

Sporotrichosis

—

— leczenie 686

Sporotrychoza 499, 764

—

— rozpoznanie 686

Squama 43
Srebro

Scabies 509
190
— układowe wrodzone

499

132

Stomatitis epidemica

i dziedziczne
215

Stratum basale

11

— corneum

14

— germinativum

— wywołane przez czerwie 525

791

15

15

— zakażenia ropne 274

Sarkoidy podskórne Darier-Roussy 678

Schorzenia skóry wrodzone

18

18

— uszkodzenia wywołane przez czynniki

427

— i trwale nietypowe

16

— tkanka tłuszczowa podskórna

— wysiękowy objawowy

— etiologia

339

19

— przydatki 19

653

— wyniosły trwały 431

—

10

— ostre choroby zakaźne

— trwały Wende 432

Rybia łuska

130

31

Skóra — budowa 9

429
— stwardniały 647, 765

—

128

130

—• strącona

431
— przewlekły pelzakowaty Lipschiitza

Rumienie odśrodkowe

— phagadenica et gangraenosa

Scutulum 43

431
— odśrodkowy

—

360

Sclerosis initialis 707

422

357

11

16

Skorowidz rzeczowy
Stratum granulosum

Toczeń odmrozinowy

13

690

—• lucidum 14

— rozsiany 598

— spinosum

—

— helioterapia

—

— leczenie

—

—

—

•— obraz histologiczny 599

—

— rokowanie 603

—

— rozpoznanie 603

—

— stan ogólny chorych 602

12

Strupy 44
Sublimat

128

Sulfidal

131

Sulfoform

131
131

— praecipitatum
Superinfectio
696

Świerzb

509

606

— epidemiologia
— leczenie

509

517

— objawy kliniczne
— powikłania

— przebieg choroby

510
519

119

Tarczka 43
T a r c z k i woszczynowe 460
haemorrhagica

655

— etiologia i patogeneza 667

656

—

—

— leczenie 670

—

—

— postacie nietypowe i po

—

—

— przebieg

—

— rozpoznanie 664

—

—

— zmiany anatomiczne 662

—

— ostry 673

—

•—

— cechy kliniczne 673

—

—

— leczenie 677

—

—

— rozpoznanie 676

—

— powierzchowny 654

—•

— przewlekły 654

661

471

—• profunda 481

hereditaria

— superficialis 477

228
Termiczne uszkodzenia skóry 259
Thigenolum
Thiolum

—

114

114
— żolty

Tuberculosis colliquativa 564

129

— cutis 529

129

— exulcerans 548

Toczeń błon śluzowych 588
—

— capillitii 472

Tuber 37

Tlenek rtęciowy czerwony

—

—

Trichophytiasis

Technika opatrunków maściowych 76

—

— cechy morfologiczne

wikłania 661

514

515

— wynik leczenia

Teleangiectasis

— ogniskowy
—

514

, — rozpoznanie

Tanoform

—
—

510

— obraz anatomiczny

614

— rumieniowaty 606, 654, 759

luetica 704

Sycosis lupoides
Syphilis

130

—• calciferolem

— fungosa 547,

— jamy ustnej 589

— doniosłość społeczna
— gruźliczy 547, 575,

619

— haematogenes 547, 628

617

—• indurativa 677

758

—• lichenoides 636

—

•— brodawkujący 588

—

— etiologia

—

— guzek toczniowy

—

— obraz morfologiczny

—

— pelzakowaty

—

— powikłania 592

—

— twardzinowy 588

i patogeneza

— luposa 547,

575

•—

577

575

— disseminata 598

— miliaris acuta 634

578

— papulonecrotica

584

641

— ulcerosa propria 556

—

— wrzodziejący 587

—

— wyniosły 584

—

— zniekształcający

— verrucosa 547,
Tuberculum 36
Tuberkulidy 542

585

Tuberkulina

792

142

621

'
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Sulfur colloidale

614

611

Skorowidz rzeczowy
Włosy

Ulcus 45
— mixtum

W o d a 58

— molle 389
— tuberculosum atypicum 560

— fizyczne działanie

—

— e superinfectione

— jako środek higieny 59

—

— primarium 549

553

W o d n i k chloralu
Wodorosiarczek

— yenereum 389

— potasu

— vulvae acutum 405
— hydrargyri cinereum

130

131
131

190
— schorzenia układowe

78

215

Wrzody weneryczne 736

Urtica 36
Uszkodzenia skóry — odczyn bezpośredni
249
—

— późny

—

—

— wczesny 250

252

— odczyny chorobowe 236
-—•

— powstające skutkiem

—

—

— prawidłowe

i bujające zakażenie

231

—

—

— przewlekłe

235

—

—

— wywołane

— gruźliczy

715

— mieszany 714,

715

— miękki 389
— podudzi 759

przez promie

— weneryczny 389,

nie słoneczne i pozafioł-

Wszawica

231

•—

i radu 249

519

— rozpoznanie 521

—• łonowa

242

715

519

— głowowa

— wywołane przez promie

524

—

— opryszczki krowiankowate

—

•—

•—

—• leczenie 523

—

— termiczne 259

—

•—• objawy kliniczne 522

—-

—

— odmroziny 263

—

— rozpoznanie

—

—

— odmrożenie 259

—-

—

— wywołane działaniem wy

— letnie

— odzieżowa 522

wielopostaciowe

236

—

329
Wstępne uwagi rozpoznawcze
W y k w i t y grudkowe

— wywołane przez czynniki
promieniotwórcze

523

Wtórne uogólnione ropne zapalenie skóry

sokiej ciepłoty 267
—

22

741

— wrzodziejące 744

231

Wyprzenie

318

Yaselinum 74

— układowe przewlekle

Yerrucae juveniles 376

— u niemowląt

— Yulgares

ropne

335

Wrzód 45

uczulenia 248

nie X

—• rozpoznanie różnicowe 400

— ropne zakażenie skóry 759

—

—

— leczenie 402

—
skóry

—

kowe

—•

Wrzodziejące

—

—

132

Wrodzone i dziedziczne schorzenia skóry

128

— leniens 77
— refrigerans

58

barowy

— wapniowy

Unguentum 73
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19

— badanie 50

714

Wywiad

372

22

Yesicula 39

— dotyczący choroby 24

Yitiligo

— osobniczy ogólny 23

172

324

321

•—• rodzinny 23
Wartość odczynów tuberkulinowych 541

Zakaźne ostre choroby skóry

339

Wąglik 354
Wągrzyca tkanki podskórnej

Zakażenia ropne —

liszajec

275

— pęcherzowy

279

—

527

795

—

Skorowidz rzeczowy
Zakażenia

ropne, liszaj cowacenie

•—•

—• skóry

—

—

— trzeciorzędne guzkowe

335
prątkiem

ropy

błękitnej

zluszczające

pęcherzowe

168

— płaskie

— bezbarwne

294

— błękitne

307

•— skóry wtórne, uogólnione
noworodków

—

168

172
171

— charakterystyka

329
i

— dziedziczenie

285

— klasyfikacja

—• torebek włosowych ropne przewlekle

166

163
167

— mieszane i usystematyzowane

297

179

— miękkie — budowa anatomiczna

—• żołędzi i napletka 386

—

Zasady leczenia chorób skóry 57

— czyli komórkowe

174

172

— naczyniaki pochodzące z naczyń

Zasypki 69

krwionośnych

Ziarniniak obrączkowy 687
•— szypulkowaty

774

166

— barwnikowe

294

— ropne gronkowcowe

•— skóry

774

— naczyniowe

315

182
182

— naskórkowe

175

Z j a w i s k a odpornościowe w gruźlicy skóry

•— patogeneza

533
Zlewne łysienie kilowe 752

— powstawanie i rozwój

Złoto

— przydatków skóry, włosów i gruczo

— plamy soczewicowate

142

łów

Zmiany na błonach śluzowych w kile wro
dzonej
•—

—

—

—

•— na skórze i na błonach

—

176

wtórnej

— twarde

175

741

—• usuwanie
— włosów

śluzowych

Zoster

w kile wrodzonej 768
— plamiste

177

— skórne

773

—

166

741

794

364

181
178

170
181
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—

— w kile wrodzonej

Znamiona 163,

358

— wrzodziejące ropne 759

— ropne gruczołów potowych
—•

—

352

755

— w uzębieniu w kile wrodzonej

Zapalenie mieszków włosowych
—

Zmiany skóry w posocznicach

— wrzodziejące i bujające

— skóry
—

278

274

4
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